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2319/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 
dle důvodové zprávy. 

Důvodová zpráva: 

ODBOR EKONOMIKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  
 prostředků na bankovních  
 účtech 

836 736,6 - 3 100,0 833 636,6 

 2229   Ostatní přijaté vratky transferů  
 a podobné příjmy 

159,9 + 3 100,0 3 259,9 

 
Dne 06.04.2021 byla na účet města připsána vratka příspěvku na provoz Sociálních služeb 
města Přerova za rok 2020 ve výši 3 100 000 Kč. Vratka byla součástí finančního vypořádání 
za rok 2020. Nyní bude provedena úprava rozpočtu dle výše uvedené tabulky.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  306 759,2 - 3 500,0 303 259,2 

3392 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210564 
 –  Rekonstrukce kulturního domu,  
 Dluhonice) 

0,0 + 3 500,0 3 500,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 3 500 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu určené na předfinancování akcí 
v rámci kompenzací Dluhonicím budou použity na akci „Rekonstrukce kulturního domu, 
Dluhonice“, která spočívá ve vybudování nového hygienického zařízení u velkého sálu 
a rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení u malého sálu. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210490 
 –  Propojení komunikace ul. Kopaniny 
 - Lipnická přes výstaviště) 

25 000,0 - 25 000,0 0,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  303 259,2 * + 25 000,0 328 259,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 25 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že akce „Propojení komunikace ul. Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ nebude realizována, budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy  
města na rekonstrukci TGM 16.  
  

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  328 259,2 * - 2 300,0 325 959,2 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210258 
 –  Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
 – 2. část) 

0,0 + 2 300,0 2 300,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 300 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
financování akce „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka – 2. část“. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4121 
 

 Neinvestiční přijaté transfery  
 od obcí 

252,0 + 25,0 277,0 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

16 665,5 - 6,5 16 659,0 

 520  Projektové dokumentace (správa  

 majetku) 

618,3 + 31,5 649,8 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz  
 a investice 

16 664,7 - 6,5 16 658,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 31 500 Kč. Zvýšené plnění od obcí za umístění občanů s trvalým pobytem mimo město 
Přerov do některého z domů s pečovatelskou službou a část vratky ze spolufinancování 
projektů, která nebyla dočerpána příspěvkovou organizací Městská knihovna v Přerově, budou 
použity na vypracování projektové dokumentace řešící přeložení veřejného osvětlení v části ul. 
Čechova.  
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

16 659,0 * - 67,0 16 592,0 

 210  Uhrazené splátky dlouhodobých  
 přijatých prostředků 

27 378,0 - 633,0 26 745,0 

3113 610  Základní školy 27 027,6  + 700,0 27 727,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz  
 a investice 

16 658,2 * - 67,0 16 591,2 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěru 30 578,0 - 633,0 29 945,0 

61X  Školská zařízení 47 748,4 + 700,0 48 448,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 700 000 Kč na realizaci nové odborné učebny pro výuku informatiky na ZŠ Přerov, Hranická 
14 z důvodu úpravy Školního vzdělávacího programu v souladu se změnou Rozvojového 
vzdělávacího programu v oblasti informatiky a digitálních kompetencí. Finanční prostředky 
budou použity na úpravy podlah a vybavení učebny nábytkem (400 000 Kč) a zajištění nových 
rozvodů včetně rozvaděčů pro výuku v učebně (300 000 Kč). K financování bude použita 
jednak část vratky ze spolufinancování projektů, která nebyla dočerpána příspěvkovou 
organizací Městská knihovna v Přerově a také finanční prostředky určené na úhradu jistin 
bezúročných úvěrů, kdy úvěr na akci „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 – 24 a statické sepnutí 
domu“ nebyl přijat a u úvěru na akci „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1 -3“ lze 
očekávat splátky až v roce 2022.   
 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  325 959,2 * - 1 335,0 324 624,2 

 141  Kulturní a informační služby města  
 Přerova 

17 869,0 + 1 335,0  19 204,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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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 

17 076,3 + 1 335,0 18 411,3 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova o 1 335 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na 
nerozpočtované výdaje budou použity na zajištění vánočních oslav roku 2021. 
 
DOTACE Z PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

27 095,2 + 181,0 27 276,2 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 324 624,2 *  + 181,0 324 805,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Útvar Kancelář tajemníka požádal o zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 ve výši 181 000 Kč do 
rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Domovník – preventista 
2021. Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční 
prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 (transfery ze státního rozpočtu) 

3 444,2 - 3 444,2 0,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

27 276,2 * + 7 232,2 34 508,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 324 805,2 *  + 3 788,0 328 593,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí bude do rozpočtu města zapojena 2. část 
účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 ve výši 7 232 237,75 Kč. 
Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahoval dotaci v předpokládané 
výši 9 500 000 Kč a nyní bude převedena její 2. část ve výši 3 444 200 Kč. Výdaje k tomuto 
účelu jsou již v rozpočtu města obsaženy, proto budou finanční prostředky ve výši 
3 788 037,75 Kč převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210426 
 – Propojení cyklostezek Velká Dlážka 
 - Hranická) 

17 000,0 - 1 000,0 16 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210503 
 – Rekonstrukce školního hřiště ZŠ  
 U tenisu 4) 

9 811,3 - 2 000,0 7 811,3 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210394 
 – Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 
 (ITI)) 

24 000,0 - 5 000,0 19 000,0 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210514 
 – Rekonstrukce střechy zimního 
 stadionu) 

2 000,0 - 1 700,0 300,0 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210415 
 – Revitalizace rybníků v Předmostí  
 - I. etapa (dotace)) 

16 000,0 - 8 000,0 8 000,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  328 593,2 * + 17 700,0 346 293,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 17 700 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky u akcí nad 500 tis. Kč, které jsou již dokončeny 
nebo vysoutěženy a podepsány smlouvy, budou převedeny do rezervy města na rekonstrukci 
TGM 16. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 537,3  - 500,0 10 037,3 

2212 55X  Silnice 11 689,1 + 500,0 12 189,1 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na opravy chodníků budou 
použity na opravy komunikací na ulicích Husova, Lešetínská, Bayerova a Šířava. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 55X  Silnice 12 189,1 * - 800,0 11 389,1 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500653 –  
 Rekonstrukce mostu ul. U Potoka, 
 Penčice) 

4 100,0 + 800,0 4 900,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 800 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování opravy 
mostu v Penčicích dle aktualizovaného rozpočtu stavby. 

 
DOTACE – ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

34 508,4 * + 610,8 35 119,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
 skupinám obyvatelstva (APK,   
 manažer) 

2 621,0 + 341,0 2 962,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 346 293,2 *  + 269,8 346 563,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Příslušné odbory požádaly na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zapojení účelové 
neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 
ve výši 610 800 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu 
Asistent prevence kriminality 2021. V rozpočtu města jsou předfinancované výdaje na čtyři 
asistenty. Vzhledem k tomu, že město má od začátku roku 2021 asistentů pět, budou finanční 
prostředky ve výši 341 000 Kč zapojeny do rozpočtu k dalším výdajům spojeným 
s poskytováním této služby. Zbývající výše bude převedena do rezervy na nerozpočtované 
výdaje. 
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PŘIJATÉ DOTACE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od  

 krajů 

4 400,0 + 8 314,3 12 714,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 346 563,0 *  + 8 314,3 354 877,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města budou zapojeny investiční dotace z Olomouckého kraje v celkové výši 
8 314 229 Kč.  Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu výdajů na akce „Propojení 
cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“ (2 448 335 Kč), „Cyklostezka ul. Palackého“ 
(2 465 894 Kč) a „Rekonstrukce kulturního domu, Dluhonice“ (3 400 000 Kč). Vzhledem 
k tomu, že akce jsou v rozpočtu předfinancovány, budou uvedené prostředky převedeny do 
rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
DOTACE – HASIČSKÁ VOZIDLA PRO JEDNOTKY SDH ČEKYNĚ A DLUHONICE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od 
 krajů 

12 714,3 * + 200,0 12 914,3 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 354 877,3 * + 200,0 355 077,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelových investičních dotací 
v celkové výši 200 000 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou 
úhradu výdajů na pořízení dopravních prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů Čekyně 
a Dluhonice. Vzhledem k tomu, že akce je v rozpočtu již předfinancována, budou uvedené 
finanční prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 
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DOTACE – ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA PŘEROVA NA ZMĚNU KLIMATU 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4113 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 ze státních fondů 

 

0,0 + 225,0 225,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 355 077,3 * + 225,0 355 302,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční 
dotace od Státního fondu životního prostředí v celkové výši 225 000 Kč. Dotace je složena 
z prostředků státního rozpočtu a z prostředků Norských fondů a byla získána v rámci akce 
„Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu“. Vzhledem k tomu, že akce je 
v rozpočtu již předfinancována, budou uvedené finanční prostředky převedeny do rezervy na 
nerozpočtované výdaje. 
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku  

 a dividend 

0,0 + 100 000,0 100 000,0 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené  

 prostředky 

920,0 + 66 000,0 66 920,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210153 

 – Přerov, nám. TGM 16 – stavební  

 úpravy) 

0,0 + 166 000,0 166 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 166 000 000 Kč na realizaci stavby „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“. Rada města 
Přerova na své 58. schůzi dne 11.03.2021 rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění této 
nadlimitní veřejné zakázky je účastník výběrového řízení Anagram & Gruppa L.L.C., Strovolou 
77, Nicosia, Cyprus, registration number CY 10413798Β, jehož nabídka byla ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou na základě stanovených kritérií hodnocení a současně nabídkou, která 
respektuje stanovené zadávací podmínky a schválila uzavření smlouvy o dílo na projektové 
dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor mezi Statutárním městem Přerov a výše 
uvedenou společností.  
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Stavební objekt TGM 16 byl uveden do provozu v roce 1969. Jedná se o podsklepenou 
pětipodlažní budovu se šestým ustoupeným podlažím. Dle archivních podkladů se jedná 
o stavbu s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je 
celoplošně podsklepen, obvodový plášť je tvořen ve východním a západním průčelí cihelným 
zdivem a hlavní podélné fasády jsou tvořeny boletickými panely, objekt není zateplen. 
Technický stav zdravotechnických instalací, vytápění a elektroinstalací odpovídá stavu v době 
realizace. 
Dle smlouvy o dílo musí být projektová dokumentace zpracována tak, aby položkový kontrolní 
propočet a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou 
investici ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na stavbu včetně technologie, 
vestavěného interiéru a úpravy přilehlých veřejných prostor v řešeném území nebyla vyšší než 
130 mil. Kč bez DPH, tedy 157,3 mil. Kč vč. DPH. Kontrolní položkový rozpočet bude 
zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o rekonstrukci objektu a stavebně technické průzkumy nebyly před zadáním zakázky 
provedeny, lze předpokládat, že celková realizační cena bude vyšší než cena stanovená v zadání 
veřejné zakázky. Její výše bude známa až po vypracování dokumentace pro provádění prací 
a položkového rozpočtu.  
K financování této akce budou do rozpočtu města zapojeny dividendy od společnosti Teplo 
Přerov, a. s. (100 000 000 Kč) a část úvěru přijatého od Československé obchodní banky, a. s., 
ve výši 150 mil. Kč, který je určen na financování akcí nad 500 tis. Kč schválených 
Zastupitelstvem města Přerova (66 000 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 355 302,3 * - 2 900,0 352 402,3 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210346 

 – Sportovní areál Dluhonice) 

7 600,0 + 2 900,0 10 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 900 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu určené na předfinancování akcí 
v rámci kompenzací Dluhonicím budou použity na dofinancování akce „Sportovní areál 
Dluhonice“.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 352 402,3 * - 2 700,0 349 702,3 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210620 

 – Kompenzace Dluhonice – rozvojová 

 lokalita) 

0,0 + 2 700,0 2 700,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 700 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu určené na předfinancování akcí 
v rámci kompenzací Dluhonicím budou použity na financování akce „Kompenzace Dluhonice 
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– rozvojová lokalita“. Pro vydání územního rozhodnutí a pokračování přípravy akce je nutné 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie. Jedná se o přeložku venkovního vedení VN 3x22 kV, na par. 
č. 491/1 v k. ú. Dluhonice. Důvodem přeložky vedení VN je kolize s budoucím umístěním 
staveb v lokalitě Záhumení. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210637 

 –  Energetický projekt FVO  

 a rekuperace ZŠ Přerov) 

6 000,0 - 6 000,0 0,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210663 

 –  Snížení energetické náročnosti ZŠ  

 Hranická 14) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210664 

 –  Snížení energetické náročnosti ZŠ  

 Za mlýnem 1) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210665 

 –  Snížení energetické náročnosti ZŠ  

 Trávník 27) 

0,0 + 1 200,0 1 200,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210666 

 –  Snížení energetické náročnosti ZŠ  

 Svisle 13) 

0,0 + 1 600,0 1 600,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210667 

 –  Snížení energetické náročnosti ZŠ  

 U tenisu 4) 

0,0 + 1 200,0 1 200,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 6 000 000 Kč. Akce „Energetický projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov“ zahrnuje 
finanční prostředky na realizaci fotovoltaických elektráren na 4 ZŠ v Přerově a 1 ZŠ 
v Předmostí. Pro průkazné vedení účetnictví a pro vyvedení akce z nedokončených investic 
a předání do majetkové správy je nutné, aby byly prostředky převedeny na jednotlivé akce dle 
výše uvedené tabulky.    
 
ODBOR EKONOMIKY – ÚPRAVA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1111 210  Daň z příjmů fyzických 

 osob placená plátci 

147 000,0 - 20 000,0 127 000,0 

 1121 210  Daň z příjmů právnických   

 osob 

93 000,0 + 20 000,0 113 000,0 
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S ohledem na stávající vývoj ekonomiky a plnění sdílených daní, které městu přísluší dle 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů, bude upravena výše rozpočtu u daňových příjmů dle uvedené tabulky.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 862,9 - 1 800,0 21 062,9 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 349 702,3 * - 1 330,0 348 372,3 

6171 360  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3600655 

 – Oprava hygienických zařízení  

 v objektu Bratrská 34) 

0,0 + 3 130,0 3 130,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 858,3 - 1 800,0 28 058,3 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtová opatření – převod finančních prostředků ve výši 
1 800 000 Kč a posílení rozpočtu o 1 330 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
financování akce „Oprava hygienických zařízení v objektu Bratrská 34“ dle projektové 
dokumentace. Stávající hygienické zařízení včetně stupaček a sanitárního zařízení je v celé 
budově v havarijním stavu. K financování budou použity prostředky z rozpočtu odboru vnitřní 
správy k tomu účelu vyčleněné, zbývající výše bude dofinancována z rezervy na 
nerozpočtované výdaje. 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 348 372,3 * - 727,0 347 645,3 

3612 540  Bytové hospodářství 35 771,2 + 727,0 36 498,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 727 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou využity na 
opravy volných bytů. Jedná se o byty: 
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� Na hrázi 24, 26 – oprava koupelen (150 000 Kč), 
� Na hrázi 26 – oprava podlah, rozvodů vody a plynu, topidel (80 000 Kč), 
� Kainarova 12, byt č. 3 – podlahy (50 000 Kč), 
� 5 volných bytů Jižní čtvrť II (447 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 347 645,3 * - 253,0 347 392,3 

 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 224,9 + 253,0 9 477,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 253 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
opravu levého štítu úřadovny v Lověšicích, když po zbourání vedlejšího domu, padají 
fragmenty z rozpadajícího štítu na sousední pozemek.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů 3 259,9 * + 1 038,0 4 297,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6402 
 

 Finanční vypořádání  304,0 + 1 038,0 1 342,0 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2020 prostřednictvím rozpočtu 
Olomouckého kraje a zřizovatele níže uvedeným základním a mateřským školám příspěvek na 
realizaci projektu poskytování bezplatné stravy pro děti ohrožené chudobou ve školách. Po 
vyúčtování smluv o partnerství s finančním příspěvkem byla jednotlivá školská zařízení 
vyzvána k navrácení nevyužitých finančních příspěvků. Jedná se o: 
� MŠ Přerov, Máchova 14 (9 859,50 Kč), 
� MŠ Přerov, Komenského 25 (219 615,90 Kč), 
� MŠ Přerov, Kouřílkova 2 (15 923,25 Kč), 
� MŠ Přerov, Kratochvílova 19 (55 822,20 Kč), 
� MŠ Přerov, Lešetínská 5 (46 107,60 Kč), 
� MŠ Přerov – Újezdec, Hlavní 69 (44 320,50 Kč), 
� MŠ Radost Přerov, Kozlovská 44 (61 808,25 Kč), 
� MŠ Píšťalka Přerov, Máchova 8 (32 559,45 Kč), 
� ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (523 909,05 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (27 989,85 Kč). 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 038 000 Kč na realizaci těchto vratek, které jednotlivá školská zařízení zaslala na účet 
zřizovatele.  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 347 392,3 * - 293,4 347 098,9 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 063,6 + 293,4 4 357,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 293 400 Kč. Finanční 
prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na pokrytí nákladů spojených 
s přijetím dvou nových strážníků městské policie. Jedná se o náklady na výstroj a výzbroj 
(148 000 Kč) a tříměsíční rekvalifikační kurz v Ostravě (145 400 Kč).  

  
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ - DARY 
 

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

rozpočet  
po úpravě  

6409 219  Ostatní činnost j. n. (rezerva) 347 098,9 * - 15,0 347 083,9 
 

3429 610  Ostatní zájmová činnost  
 a rekreace (individuální dotace) 
 

0,0 + 15,0 15,0  

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě  
  Dotační programy, ostatní dotace a dary  25 202,5 + 15,0 25 217,5  

 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 15 000 Kč. 
Jedná se o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov I, se sídlem 
Náves 202/41, 750 02 Bochoř, jehož předmětem jsou nákupy nového agregátu motoru, 
kompresoru a aerosolového vyvíječe na podzimní léčení včelstev, protivariozních léčiv, 
technických zařízení na zpracování včelích produktů, úhrada nákladů na školení obsluh 
vyvíječe aerosolu a zvyšování odbornosti členské základny. K financování budou použity 
prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje. 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě  

6409 219  Ostatní činnost j. n. (rezerva) 347 083,9 * - 15,0 347 068,9 
 

3429 610  Ostatní zájmová činnost  
 a rekreace (individuální dotace) 
 

15,0 * + 15,0 30,0  

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě  
  Dotační programy, ostatní dotace a dary  25 217,5 * + 15,0 25 232,5  

 
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 15 000 Kč. 
Jedná se o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov II, se sídlem 
Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, jehož předmětem jsou nákupy protivariozních 
léčiv, technických zařízení na zpracování včelích produktů, úhrada nákladů na školení obsluh 
vyvíječe aerosolu a zvyšování odbornosti členské základny (chovatelská činnost, léčebné 
zákroky, rozbory vzorků, výzkumná činnost). K financování budou použity prostředky 
z rezervy určené na nerozpočtované výdaje. 

 

2320/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
 
Důvodová zpráva: 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500569 
 –  Přechod pro chodce na ul. Svisle) 

1 300,0 - 500,0 800,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  346 868,9 * - 500,0 346 368,9 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500681 
 –  Úprava křižovatky Durychova  
 x Tovární x Gen. Štefánika) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření -  převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč a posílení rozpočtu o 500 000 Kč. Uspořené finanční prostředky 
z akce „Přechod pro chodce na ul. Svisle“, kde byla vysoutěžena nižší částka, a prostředky 
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z rezervy rozpočtu určené na nerozpočtované výdaje budou použity k realizaci úpravy 
křižovatky Durychova x Tovární x Gen. Štefánika. Jedná se o úpravu křižovatky dopravním 
zařízením, stavební úprava zde nebude prováděna. Úprava je vyvolána velkou vytížeností dané 
křižovatky a vysokým počtem dopravních nehod. Umístěním dopravního zařízení, zde dojde 
k podstatnému zlepšení organizace dopravy a úbytku dopravních nehod. Vznikne nová okružní 
křižovatka, která bude tvořena prostřednictvím nových svislých dopravních značek, vhodným 
vodorovným dopravním značením, dopravním zařízením (např. přejezdové prahy a betonové 
zábrany). 

 

2321/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele 
dle důvodové zprávy. 
 
Důvodová zpráva: 
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  347 318,9 * - 390,0 346 928,9 

3111 610  Mateřské školy 16 196,7 * + 390,0 16 586,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 52 486,3 * + 390,0 52 876,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu 
o 390 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 
na odstranění havarijního stavu střechy v Mateřské škole Přerov, Optiky 14. V uvedeném 
objektu zatéká do tříd, a to i do elektřiny, hrozí plísně, zdi se nedaří vysušit, a tedy nelze ani 
vymalovat. Dojde k demontáži starého oplechování, vyřezání staré lepenky, položení nové 
střešní izolační folie Logicroof, jejímu ukotvení a znovuosazení střešních vpustí. 

 
 

2326/20/5/2021 Uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě  

6409 219  Ostatní činnost j. n. (rezerva) 
 

347 068,9 * - 200,0 346 868,9 

5269 110  Ostatní správa v oblasti hospodářských 
opatření pro krizové stavy 
 

0,0  + 200,0 200,0  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě  
   Dotační programy, ostatní dotace a dary  

 
25 232,5 * + 200,0 25 432,5  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

2330/20/8/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace                            
z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast 
volného času na rok 2021 

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

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
   Dotační program B 

 
294,8 * - 8,0 286,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 
 (individuální dotace) 
 

30,0 * + 8,0 38,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 

2331/20/9/2021 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace 

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

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
   Dotační program B 

 
309,8 - 15,0 294,8 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc 
 ostatním skupinám obyvatelstva 
 

54,0 + 15,0 69,0 

 


