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2371/65/4/2021 Rozpočtové opatření č. 12 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
 
Důvodová zpráva: 

Ad 1) 
 
ÚTVAR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

21 917,1 + 297,7 22 214,8 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy (platy, pojistné  
 aj.) 

203 915,4 + 297,7 204 213,1 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 205 014,4 + 297,7 205 312,1 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 297 705 Kč do rozpočtu města. Finanční 
prostředky jsou určeny na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí 
pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na 
obecních úřadech v souvislosti s COVID-19.  

 
VRATKA DOTACE – ÚPRAVA ROZPOČTU 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

22 214,8 * + 60,4 22 275,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6402   Finanční vypořádání 243,6 + 60,4 304,0 

 
Statutární město Přerov jako příjemce dotace z projektu Strategického řízení a pasportizace 
města Přerova v rámci Operačního projektu Zaměstnanost obdržel prostřednictvím 
informačního systému MS2014+ dne 12.02.2021 od poskytovatele dotace (Ministerstva práce 
a sociálních věcí) Výzvu k vrácení dotace nebo její části ve výši 60 348,75 Kč na základě 
závěru poskytovatele dotace s tím, že došlo k porušení podmínek, za kterých byla poskytnuta 
dotace v rámci výše uvedeného projektu. Vratka byla již realizována dne 16.03.2021 z pol. 
4116. Z důvodu správného účtování bude nyní posílena výdajová část rozpočtu odboru 
koncepce a strategického rozvoje o 60 400 Kč a vratka bude přeúčtována. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 27,0 + 10,0 37,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

7 502,7 + 10,0 7 512,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení daru ve 
výši 10 000 Kč do rozpočtu města. Jedná se o dar od spolku Rekreační klub TAIČIČUANU 
Jeřáb z. s. na zlepšení zeleně ve městě. Finanční prostředky budou použity na vysázení stromů 
a keřů na městských pozemcích v podzimních měsících. 

 
PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky  
 a náhrady 

3 602,3 + 35,9 3 638,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství  9 089,0 + 35,9 9 124,9 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 35 900 Kč. Finanční prostředky z přeplatku po provedeném vyúčtování zálohových plateb 
a služeb spojených s provozem objektu TGM 16 budou použity na opravu prostoru WC 
v přízemí uvedeného objektu. WC je dožité, ohřívač teplé vody nefunkční a dlažba rozbitá. 
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ÚVĚR NA ZATEPLENÍ 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 
 prostředky 

0,0 + 920,0 920,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210590 
 – Energetické úspory objektu Jižní 
 čtvrť III/1 – 3) 

10 950,0 + 920,0 
- 920,0 

10 950,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 305 882,8 + 920,0 306 802,8 

 
Mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic byla v rámci programu 
„Zateplování“, určeného na energetickou modernizaci bytových domů, uzavřena dne 
24.05.2021 smlouva o zvýhodněném úvěru ve výši do 3 785 087 Kč na financování akce 
„Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1 - 3“. Dne 01.06.2021 pak byla uzavřena zástavní 
smlouva k pozemku p. č. 5745/24, na kterém stojí stavba č. p. 2515, 2516, 2517, čerpání úvěru 
je možné po zapsání zástavy do katastru nemovitostí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti 
bude do rozpočtu zapojena část úvěru ve výši 920 000 Kč na úhradu prvních faktur od 
dodavatele, které budou částečně financovány z bezúročného úvěru.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

22 275,2 * + 521,7 22 796,9 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 494,9 + 521,7 27 016,6 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 45 767,7 + 521,7 46 289,4 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 521 693 Kč poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do rozpočtu města. 
Finanční prostředky jsou určeny v rámci Výzvy Šablony III pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 
16 na projekt s názvem „Podpora vzdělávání v ZŠ B. Němcové Přerov formou šablon III“. 
 

 

2374/65/4/2021 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním 
a informačním službám města Přerova na "Přerovské svatovavřinecké 
hody 2021" 

Rada města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery 
 od krajů 

49 669,0 + 150,0 49 819,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
  141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 
17 699,0 + 150,0 17 849,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova  
 - příspěvek na provoz a investice 

16 906,3 + 150,0 17 056,3 

 
 

 

2383/65/6/2021 Veřejná zakázka „Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví      
v Přerově XI – Vinarech“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 
 
7. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

2212 55X  Silnice 
 

12 020,7 - 500,0 11 520,7 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500632 
 – Rekonstrukce propustku ul.  
 U Zahradnictví, Vinary) 

2 500,0 + 500,0 3 000,0 

 

 

2399/65/7/2021 Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné parkování na 
parkovišti na střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na ul. 
Čechova v Přerově - uzavření dodatku č. 1                            
Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 400 ks 
parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na střeše 
GALERIE PŘEROV na ul. Čechova v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 
 
3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 
 

306 802,8 * - 43,6 306 759,2 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 

2 509,5 + 43,6 2 553,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

 

2403/65/7/2021 Dohoda o užívání pozemků za účelem zřízení dočasné objízdné trasy 
přes Výstaviště Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 
PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet      

po úpravě 
6171 2111   Příjmy z poskytování služeb   

 a výrobků (kopírování aj.) 
10,5 + 53,2 63,7 

 2222    Ost. příjmy z finančního   
 vypořádání od jiných veřejných   
 rozpočtů 

302,5 + 241,8 544,3 

 2324    Přijaté nekapitálové příspěvky   
 a náhrady 

3 638,2 * + 80,0 3 718,2 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet       
po úpravě 

2212 530  Silnice 
 

0,0 + 375,0 375,0 

 


