
2415/66/4/2021 Rozpočtové opatření č. 13 

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

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

rozpočet         
po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

69,0 + 886,0 955,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6114 360  Volby do parlamentu ČR 0,0 + 886,0 
 

886,0 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 886 000 Kč na 
materiálně-technické zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny v termínu 8. - 9. října 2021. 
Finanční prostředky budou použity na nákup volebních uren, paravanů, kancelářského 
materiálu, tonerů, čistících prostředků a hygienických potřeb, dále na pronájmy volebních 
místností a PC techniky, služby pošt včetně kompletace a roznosu hlasovacích lístků, tisk 
a výlep volebních plakátů, telekomunikační poplatky, stravenky pro členy OVK a další nutné 
výdaje. K financování bude do rozpočtu města zapojena část jednorázového nenávratného 
neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu, který je určený ke zmírnění negativních dopadů 
působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1037 52X  Celospolečenské funkce lesů 200,0 - 2,0  198,0 

1031 520  Pěstební činnost 10,0 + 2,0 12,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 2 000 Kč, které budou použity na zaplacení poplatku na certifikaci lesů. 
Statutární město Přerov je účastníkem certifikace lesů již od roku 2010. Současné osvědčení 
končí 30.09.2021 a má platnost tři roky. 



 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 457,8 - 500,0  4 957,8 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních  

 památek (zámek, TGM 8) 

930,6 + 30,0 960,6 

3612 540  Bytové hospodářství 34 521,2 + 80,0 34 601,2 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 124,9 + 100,0 9 224,9 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská služba  

 a podpora samostatného bydlení 

9 148,3 + 250,0 9 398,3 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

904,7 + 40,0 944,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč. Po ukončení topné sezóny a úpravě predikce pro další období 
roku 2021 u energií budou uspořené finanční prostředky na vytápění u nebytových prostor 
v bytových domech použity na pokrytí navýšení predikovaných spotřeb a nákladů v oblasti 
vytápění u bytů, nebytových prostor, zámku a hasičských zbrojnic. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství  4 957,8 * - 317,0 4 640,8 

4351 54X  Ostatní asistence, pečovatelská služba  
 a podpora samostatného bydlení  

9 398,3 * - 553,0 8 845,3 

3612 540  Bytové hospodářství 34 601,2 * + 870,0 35 471,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 870 000 Kč. V souvislosti s konečným vyúčtováním služeb spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor budou uvolněné finanční prostředky použity na: 
� platby za teplo u bytů (117 000 Kč), 
� opravu koupelny v bytě č. 2 a opravy podlah v bytě č. 5, Gen. Štefánika 4 (200 000 Kč),  
� opravu bezbariérového bytu č. 9, Kozlovská 17 (153 000 Kč), 
� zřízení ústředního topení v bytě č. 6, Komenského 54 (200 000 Kč), 
� výměnu měřidel – rozdělovač topných nákladů s dálkovým odečtem, Komenského 54 

(200 000 Kč). 

 
 



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.) 

7 512,7 - 68,5 7 444,2 

2212 55X  Silnice 11 520,7 + 68,5 11 589,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 68 500 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravy komunikací 
v místní části Vinary. Jedná se o převod v rámci místní části Vinary na základě jejího 
požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 612,2 - 38,9 10 573,3 

2212 55X  Silnice 11 589,2 * + 38,9 11 628,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 38 900 Kč. Finanční prostředky budou použity na instalaci 2 ks příčných 
prahů na ul. Kovářská v Popovicích. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní 
části Popovice na základě jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 573,3 * - 20,0 10 553,3 

2223 55X  Bezpečnost silničního provozu 237,0 + 20,0 257,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 20 000 Kč. Finanční prostředky určené k nákupu materiálu na opravy 
chodníků budou použity na opravy přehledových kamer na území města Přerova.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 55X  Silnice 11 628,1 * - 59,0 11 569,1  

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 2 367,6 + 59,0 2 426,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 59 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové 
dokumentace akce „Úprava křižovatky ul. Na Odpoledni a Svépomoc“.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2221 554  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5540606 
 – Autobusová zastávka ul. 9. května) 

750,0 - 120,0 630,0 

2212 55X  Silnice 11 569,1 * + 120,0 11 689,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 120 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky z již ukončené akce 
„Autobusová zastávka ul. 9. května“ budou použity na opravu povrchu vozovky na ul. Alšova 
„TURBO“ metodou. Silnice je v havarijním stavu.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ - DAR 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

49 819,0 + 85,7 49 904,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 960,5 + 6,5 12 967,0 

3113 610  Základní školy 27 016,6 + 11,0 27 027,6 

3141 610  Školní stravování 6 312,3 + 68,2 6 380,5 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 289,4 + 85,7 46 375,1 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení daru ve výši 
85 668 Kč do příjmové i výdajové části rozpočtu. Jedná se o neinvestiční dar od Olomouckého 
kraje na zvýšené provozní výdaje, které vznikly některým školským příspěvkovým organizacím 
zřizovaným statutárním městem Přerov z důvodu naplnění úkolů vyplývajících z vyhlášených 



nouzových stavů dne 30.09.2020 a 26.02.2021, jejich prodloužením a přijatých krizových 
opatření vlády, kterými jim bylo nařízeno zajistit vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 10 let 
za nouzového stavu, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče a jiný zákonný 
zástupce. Tuto službu zajišťovaly MŠ Radost Přerov, Kozlovská 44, ZŠ Přerov, U tenisu 4 
a ZŠS Přerov, Kratochvílova 30. Hrazeny byly zvýšené výdaje zejména na potraviny, 
dezinfekční a ochranné prostředky. 
 
DOTACE – OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

22 796,9 + 1 603,6 24 400,5 

 

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

rozpočet          
po úpravě 

3399 120  Ostatní záležitosti kultury, církví  
 a sdělovacích prostředků (KPOZ) 

735,0 + 424,6 1 159,6 

4349 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc  
 ostatním skupinám obyvatelstva  
 (senior taxi) 

129,6 + 68,5 198,1 

4379 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  
 sociální prevence 

120,0 + 1 032,8 1 152,8 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 785,2 + 77,7 22 862,9 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 712,1 + 146,2 29 858,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 603 602 Kč do rozpočtu města. 
Jedná se o dotaci získanou v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“. Finanční prostředky 
budou využity na: 
� blahopřání jubilantům, 
� proseniorské akce (seniorský biograf, seniorské kulturní dny, městské sportovní hry 

seniorů, za poznáním do muzea, táborová škola pro seniory, virtuální univerzita třetího 
věku, seniorské cestování, plavání pro seniory, divadelní představení, přednášky), 

� podporu mezigeneračního soužití (mezigenerační akce Jdeme společně, vánoční městečko, 
setkávání seniorů a dětí), 

� rozvoj a podporu klubů seniorů v místních částech Přerova, 
� podporu služeb pro seniory (Senior taxi, seniorská obálka), 
� podporu informovanosti seniorů (seniorské okénko, zlepšení informovanosti). 



ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1037 840  Celospolečenské funkce lesů 0,0 - 111,9 

+ 111,9 

0,0 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
finančních prostředků ve výši 111 833 Kč do rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky 
na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období 
I. čtvrtletí 2021. Dle pokynu Ministerstva zemědělství ČR se jedná o poskytovanou náhradu, 
proto bude příjem zařazen na položku 5811 mínusem a poukázání finančních prostředků 
odborným lesním hospodářům na položku 5811 plusem. Rozpočtové opatření se projeví až 
po jeho zaúčtování.  
 

 

2416/66/4/2021 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním 
a informačním službám města Přerova na "Marketingové aktivity MIC 
Přerov v roce 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 

49 904,7 * + 20,0 49 924,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet  
po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 
 Přerova 

19 184,0 * + 20,0 19 204,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
 

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 

18 391,3 * + 20,0 18 411,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 


