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2542/69/4/2021 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
VRATKA DOTACE – STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PASPORTIZACE MĚSTA 
PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2222   Ost. příjmy z finančního  
 vypořádání od jiných  
 veřejných rozpočtů 

544,3 + 16,8 561,1 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky  
 a náhrady 

3 718,2 + 72,5 3 790,7 

 4111   Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

1 255,0 + 239,2 1 494,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet       

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání 1 342,0 + 328,5 1 670,5 

 
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 05.08.2021 od poskytovatele dotace (Ministerstva práce 
a sociálních věcí) Výzvu k vrácení dotace nebo její části ve výši 328 417,89 Kč na základě 
závěru poskytovatele dotace s tím, že došlo k porušení podmínek, za kterých byla poskytnuta 
dotace v rámci výše uvedeného projektu. Vratka bude realizována v souvislosti s poskytnutou 
dotací na akce „Strategický plán rozvoje města Přerova“ (27 225,84 Kč) a „Aktualizace 
pasportu veřejného osvětlení“ (301 192,05 Kč). K financování budou do rozpočtu zapojeny - 
část doplatku na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů v roce 2020, zvýšené příjmy 
z ukončených dědických řízení a náhrady z Ministerstva pro místní rozvoj ČR za náklady na 
pohřbení občanů, u kterých nelze nalézt rodinného příslušníka a 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. 
 
 
 
 
 



2 
 

VRATKA DOTACE – OBĚDY DO ŠKOL 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů 4 297,9 + 39,0 4 336,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6402 
 

 Finanční vypořádání  1 670,5 * + 39,0 1 709,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2020 prostřednictvím rozpočtu 
Olomouckého kraje a zřizovatele Mateřské škole Přerov, Optiky 14 příspěvek na realizaci 
projektu poskytování bezplatné stravy pro děti ohrožené chudobou ve školách. Po vyúčtování 
smluv o partnerství s finančním příspěvkem byla uvedená MŠ vyzvána k navrácení 
nevyužitých finančních příspěvků ve výši 38 948,70 Kč. Odbor sociálních věcí a školství 
požádal tedy o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 39 000 Kč na realizaci této vratky, 
kterou uvedená MŠ zaslala na účet zřizovatele.  

 
ÚVĚR NA ZATEPLENÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 
 prostředky 

66 920,0 + 950,0 67 870,0 

 
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 + 950,0 
- 950,0 

10 950,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 346 368,9 + 950,0 347 318,9 

 
Mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic (dále SFPI) 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“. Čerpání úvěru je podmíněno uzavřením 
zástavní smlouvy a zajištěním závazku z úvěrové smlouvy zřízením zástavního práva 
k zateplované nemovitosti, splnění obou podmínek se předpokládá koncem měsíce září 2021. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude do rozpočtu zapojena část úvěru na úhradu faktur 
od dodavatele, které budou částečně financovány z bezúročného úvěru.  
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ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2222   Ost. příjmy z finančního  
 vypořádání od jiných  
 veřejných rozpočtů 

561,1 * + 36,3 597,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 708,0 + 36,3 744,3 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 36 300 Kč. Zbývající část doplatku na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů v roce 2020 
bude použita na úhradu výdajů spojených s pořízením regulačního plánu a změny č. 12B 
Územního plánu města Přerova, a to z důvodu přepracování a doplnění dokumentace pro 
opakované veřejné projednání. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 037,3 - 51,4 9 985,9  

2212 55X  Silnice 11 389,1 + 51,4 11 440,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 51 400 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu komunikace ul. 
U Stadionu v Žeravicích. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části Žeravice 
na základě jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

9 985,9 * - 36,0 9 949,9 

2223 55X  Bezpečnost silničního provozu 257,0 + 36,0 293,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 36 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na opravy chodníků 
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budou použity na výdaje spojené s umístěním radaru pro sčítání dopravy na ul. Komenského 
z důvodu zvýšené dopravy ve městě. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500644 
 – Rekonstrukce chodníků ul. Růžová,  
 Vinary) 

2 045,1 - 300,0 1 745,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

9 949,9 * + 300,0 10 249,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena akce „Rekonstrukce 
chodníků ul. Růžová, Vinary“ je nižší než rozpočtovaná, budou uvolněné finanční prostředky 
převedeny do běžného rozpočtu oddělení dopravy a použity na opravy chodníků v jiné části 
Vinar. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části Vinary na základě jejího 
požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3612 540   Bytové hospodářství 36 498,2 - 200,0 36 298,2 

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

8 845,3 + 200,0 9 045,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 200 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu vodoměrů na 
studenou a teplou vodu, které se používají k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům pro 
domy s pečovatelskou službou. Jedná se o výměnu v DPS Jižní čtvrť I/24 a DPS Fűgnerova 1 
– Mervartova 9. 
 
 
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 

35 119,2 + 2 652,6 37 771,8 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 14 340,3 + 1 223,5 15 563,8 

3113 610  Základní školy 27 727,6 + 1 429,1 29 156,7 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 48 448,4 + 2 652,6 51 101,0 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelových 
neinvestičních dotací v celkové výši 2 652 590 Kč 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 Radost Přerov, Kozlovská 44 s názvem „MŠ Radost – Šablony III“ (332 568 Kč), 
� MŠ Přerov, Lešetínská 5 s názvem „Inkluze III v MŠ Přerov Lešetínská“ (294 732 Kč), 
� MŠ Přerov, Komenského 25 s názvem „Šablony III – MŠ Komenského Přerov“ 

(289 947 Kč), 
� MŠ Přerov, Máchova 14 s názvem „Inkluze III v MŠ Přerov Máchova 14“ (306 267 Kč), 
� ZŠ Přerov, Hranická 14 s názvem „Inkluze III v ZŠ Přerov Hranická“ (1 429 076 Kč). 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

49 936,7 + 1 385,3 51 322,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 
3111 610  Mateřské školy 15 563,8 * + 632,9 16 196,7 

3113 610  Základní školy  29 156,7 * + 752,4 29 909,1 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 51 101,0 * + 1 385,3 52 486,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelových 
neinvestičních dotací v celkové výši 1 385 225,10 Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí 
do rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektu poskytování bezplatné 
stravy pro děti ohrožené chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci s názvem „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ a jsou určeny pro: 
� MŠ Přerov, Máchova 14 (18 564,00 Kč), 
� MŠ Přerov, Dvořákova 23 (16 789,50 Kč), 
� MŠ Přerov, Komenského 25 (304 157,70 Kč),  
� MŠ Přerov, Kouřílkova 2 (53 382,00 Kč), 
� MŠ Přerov, Kratochvílova 19 (68 796,00 Kč), 
� MŠ Přerov, Lešetínská 5 (30 996,00 Kč), 
� MŠ Přerov, Optiky 14 (17 035,20 Kč), 
� MŠ Radost, Přerov, Kozlovská 44 (44 328,90 Kč), 
� MŠ Píšťalka, Přerov, Máchova 8 (42 178,50 Kč), 
� MŠ Přerov - Újezdec, Hlavní 61 (36 592,50 Kč), 
� ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (702 807,00 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (49 597,80 Kč). 

 
ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO 
ÚŘADU 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2223 730  Bezpečnost silničního provozu 66,0 - 34,0 32,0 

2223 750  Bezpečnost silničního provozu 0,0 + 34,0 34,0 

 
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – převod finančních prostředků ve výši 34 000 Kč. Z důvodu organizační změny, 
rozdělení oddělení dopravně správních agend na dvě s účinností od 01.09.2021, bude rozpočet 
ve zbývající výši převeden v rámci stejného paragrafu na nové ORJ. 
 


