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2451/67/4/2021 Rozpočtové opatření č. 14 

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 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od  
 krajů 

49 924,7 + 12,0  49 936,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

5512 360  Požární ochrana - dobrovolná část    
 (údržba zařízení) 

710,0 + 12,0 722,0 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční dotace ve 
výši 12 000 Kč do rozpočtu města. Jedná se o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu 
na podporu JSDH 2021 pro dotační titul „Dotace za účelem podpory obcí Olomouckého kraje 
při zajištění akceschopnosti JSDH 2021“. Finanční prostředky budou použity na pořízení 
ochranných prostředků pro členy JSDH Přerov VI-Újezdec. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 20 116,5 + 377,7 20 494,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n.  

2 553,1 + 377,7 2 930,8 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení příjmové 
i výdajové části rozpočtu o 377 700 Kč z důvodu uzavření směnných smluv: 
� ve výši 28 880 Kč - směna části pozemku p. č. 5289/2 ost. plocha, ost. komunikace 

označené dle geometrického plánu č. 7281-25/2021 jako pozemek p. č.  5289/108 ost. pl., 
jiná plocha o výměře 91 m² v k. ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 
pozemku p. č. 5290/97 ost. plocha, jiná plocha označeného dle geometrického plánu 
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č. 6996-111/2019 jako pozemek p. č. 5290/246 ost. pl., ost. komunikace o výměře 76 m² 
ve vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s. r. o. se sídlem Přerov I – Město, Sušilova 
1137/51, IČ 27773434. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných 
pozemků ve prospěch statutárního města Přerova ve výši 5 700 Kč, 

� ve výši 348 750 Kč - směna části pozemku p. č. 368/4 orná půda o výměře 1 395 m² v k. ú. 
Předmostí dle geometrického plánu č. 1293/100-2019 ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za část pozemku p. č. 368/2 orná půda o výměre 1 395 m² v k. ú. Předmostí dle 
geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví pana J. K. s doplatkem rozdílu cen 
pozemků ve výši 69 750 Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

Vzhledem k tomu, že dlužné částky, které vůči sobě uplatňují uvedené subjekty, se vzájemně 
kryjí, nebudou po sobě vzájemně uplatňovat úhradu částky, v níž jsou pohledávky shodné. 
Z důvodu účtování a úkonů finanční kontroly je však nutné, aby uvedené částky byly v rozpočtu 
rezervovány.  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

955,0 + 300,0 1 255,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 35 471,2 + 300,0 
 

35 771,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 300 000 Kč na výměnu plynových podokenních topidel v objektu Jižní III/1 – 3, který 
prochází aktuálně revitalizací. 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. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 553,3 - 16,0 10 537,3 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500541 –  
 Parkoviště ul. Tománkova) 

150,0 + 16,0 166,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 16 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování přeložky 
distribučního zařízení ČEZ Distribuce a. s. v rámci akce „Parkoviště ul. Tománkova“. 
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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 

24 400,5 + 1 109,8 25 510,3 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 967,0 + 1 109,8 14 076,8 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 075,1 + 1 109,8 48 184,9 

  
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelových 
neinvestičních dotací poskytnutých 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 pro MŠ a ZŠ III pro: 

� MŠ Dvořákova 23 ve výši 314 784 Kč, 
� MŠ Píšťalka, Máchova 8 ve výši 364 944 Kč, 
� MŠ Kouřilkova 2 ve výši 430 062 Kč. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

25 510,3 * + 1 321,4 26 831,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 82 261,1 + 1 321,4 83 582,5 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek na  

 provoz a investice 

81 087,4 + 1 321,4 82 408,8 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace v celkové výši 1 321 434 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro 
Sociální služby města Přerova na: 
� financování zvýšených provozních výdajů (829 983 Kč), 
� dorovnání výpadku příjmů (491 451 Kč), 
v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních 
službách, vše v souvislosti s epidemií COVID-19.  

 

2457/67/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy v 
Přerově“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0663/2021 

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

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtov
é opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210516 –  
 Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 - 24   
 včetně statického sepnutí) 

1 082,3 - 145,5 936,8 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210669 –  
 Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu  
 zdravotní školy v Přerově) 

3 218,5 + 145,5 3 364,0 

 
 

2458/67/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 
Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo                            
č. SML/1209/2020 

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

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 
3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210574               

– Výměna parket ve velkém a malém 
sále včetně předsálí MD) 

3 670,0 - 900,0 2 770,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210560 
 – Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 
Přerov, Trávník 27) 

24 969,3 +900,0 25 869,3 
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2460/67/6/2021 Pověření k realizaci akce: Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS-
trubní propustek 

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

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210575 
 – Most Př - Žeravice - MO2,  
 U Stadionu) 

6 835,8 - 250,0 6 585,8 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210423 
 – Úprava silnice I/47 v místě napojení 
 EMOS)  

5 700,0 + 250,0 5 950,0 

 
 


