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2617/71/4/2021 Rozpočtové opatření č. 18 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
ODBOR EKONOMIKY 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

 1342 230  Poplatek z pobytu 350,0 - 84,3 265,7 

 1343 230  Poplatek za užívání veřejného  
 prostranství 

1 189,2 + 84,3 1 273,5 

 
Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
84 300 Kč. S účinností od 01.05.2021 byl zrušen místní poplatek z pobytu na základě Obecně 
závazné vyhlášky č. 01/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním 
poplatku z pobytu. Vzhledem k této skutečnosti dochází ke snížení očekávaného příjmu tohoto 
poplatku, který bude pokryt zvýšenými příjmy u poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 2 930,8 - 31,0 2 899,8 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300672 
 – Převod pozemků 509/10, 509/9,  
 509/3 a 510/10 v k. ú. Předmostí) 

1 331,0 + 31,0 1 362,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 31 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování výkupu 
pozemků v k. ú. Předmostí pro realizaci stavby cyklostezky z Přerova do Lýsek, kdy po dohodě 
s vlastníkem došlo k úpravě rozsahu vykupovaných pozemků a tím i k navýšení částky. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500485 
 –  Rekonstrukce chodníků ul.  
 Lipňanská, Penčice) 

1 650,0 - 500,0 1 150,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500525 
 –  Rekonstrukce chodníku ul. Tršická,  
 Penčice) 

761,0 + 500,0 1 261,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč. Finanční prostředky vyčleněné na rekonstrukci chodníku v ul. 
Lipňanská, se kterou se v letošním roce nepočítá, budou použity na dofinancování rekonstrukce 
chodníku v ul. Tršická, který je v havarijním stavu. Jedná se o převod v rámci finančních 
prostředků místní části Penčice na základě jejího požadavku. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – VRATKA DOTACE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky  
 transferů 

4 336,9 + 17,8 4 354,7  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání  1 709,5 + 17,8 1 727,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 17 800 Kč 
z důvodu realizace vratky dotace. Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 obdržela v roce 2020 
v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy účelovou neinvestiční dotaci na 
projekt Šablony II. Z důvodu nedočerpání této dotace vznikla vratka ve výši 17 792 Kč. 
Nedočerpané finanční prostředky zaslala ZŠ na účet zřizovatele.  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 2322 500  Přijaté pojistné náhrady 200,0 + 66,9 266,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 357,0 + 66,9 4 423,9 
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Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 66 900 Kč. Příjmy 
z vyplaceného pojistného plnění – poškození Městského dohlížecích systému (MKDS) vlivem 
silné bouřky - budou použity k úhradě výdajů za opravu kamery MKDS.  

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

 1381 230  Daň z hazardních her s výjimkou  
 dílčí daně z technických her 

2 683,5 + 146,7 2 830,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 423,9 * + 146,7 4 570,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 146 700 Kč. Zvýšené 
příjmy na dani z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her budou použity na 
pokrytí výdajů spojených s přijetím nového strážníka městské policie. Jedná se o výdaje na 
výstroj a výzbroj (74 000 Kč) a tříměsíční rekvalifikační kurz v Ostravě (72 700 Kč).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


