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2660/72/4/2021 Rozpočtové opatření č. 19 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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.) 

7 444,2 - 230,0  7 214,2 

 520  Projektové dokumentace (správa  

 majetku) 

649,8 + 230,0 879,8 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 230 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na údržbu dřevin 
(v letošním roce nebudou realizovány v plném rozsahu, neboť není k dispozici výstup 
z pasportizace dřevin, který slouží jako poklad pro zadávací dokumentaci) budou použity na 
financování projektových dokumentací akcí: 

� „Revitalizace prostor u cyklověže a nádražní budovy“– sadové úpravy (115 000 Kč), 
� „Revitalizace vstupu na hřbitov“ - sadové úpravy prostor vstupu na hřbitov od ul. 

U Hřbitova (115 000 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.) 

7 214,2 * - 150,0  7 064,2 

3729 520  Ostatní nakládání s odpady (černé  

 skládky aj.) 

70,0 + 150,0 220,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 150 000 Kč. Finanční prostředky uspořené na ořezech dřevin, neboť velký 
objem ořezů provádí Technické služby města Přerova v rámci Smlouvy o výkonu sjednaných 
činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy č. MMPr/SML/1826/2020, 
budou použity na odstranění a likvidaci nepovolených skládek na území správce zeleně 
Konvička služby s. r. o.   
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200444 
 – Rekonstrukce VO ul. Prostějovská) 

992,2 - 291,6  700,6 

3631 52X  Veřejné osvětlení 10 707,4 + 291,6 10 999,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 291 600 Kč. Finanční prostředky z akce „Rekonstrukce VO ul. 
Prostějovská“ , kde díky optimalizaci harmonogramu a objemu stavebních prací se společností 
ČEZ došlo k úspoře, budou použity na: 
� výkup veřejného osvětlení podél silnice I/47 z vlastnictví EMOS property s. r. o. - budoucí 

cyklostezka Přerov – Lýsky (10 000 Kč), 
� rozšíření veřejného osvětlení v místní části Žeravice, ul. U Stadionu (97 200 Kč), 
� dofinancování vypracování projektové dokumentace v souvislosti s přeložením veřejného 

osvětlení v místi části Předmostí, ul. U Pošty (10 000 Kč), 
� opravu vzdušného vedení veřejného osvětlení včetně instalace nového sloupu veřejného 

osvětlení v ul. Kojetínská - k poškození došlo při dopravní nehodě (46 000 Kč), 
� opravu zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ul. Lipnická (47 000 Kč), 
� dofinancování realizace rozšíření veřejného osvětlení v ul. Denisova 14 – dvorní část 

(20 300 Kč), 
� opravu veřejného osvětlení, včetně instalace nového sloupu VO v ul. Denisova - k poškození 

došlo při dopravní nehodě (61 100 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500642 
 – Oprava chodníku v podjezdu,  
 Lověšice) 

500,0 - 186,5  313,5 

2212 55X  Silnice 11 440,5 + 186,5 11 627,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 186 500 Kč. Uspořené finanční prostředky z již ukončené akce „Oprava 
chodníku v podjezdu, Lověšice“ budou použity na opravy a údržbu mostu ev. č. Př-M14 
(oprava povrchu mostu) a propustku Př-Lov P1 (oprava čel propustku a zábradlí).  

 
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 a podobné příjmy 

4 354,7 + 18,2 4 372,9 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet       
po úpravě 

6402   Finanční vypořádání  1 727,3 + 18,2 1 745,5 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 18 200 Kč 
z důvodu realizace vratky dotace. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 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 18 180 Kč. 
Nedočerpané finanční prostředky zaslala MŠ na účet zřizovatele.  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 2212 
 

 Sankční platby přijaté od  

 jiných subjektů 

18 130,0 + 110,0 18 240,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

5311 900   Bezpečnost a veřejný pořádek 4 570,6 + 110,0 4 680,6 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 110 000 Kč. Zvýšené 
plnění příjmů ze sankčních plateb na úseku městské policie bude použito na: 
� nákup taktických rukavic s ochrannou membránou a zásahových kombinéz pro členy 

pořádkové jednotky (103 000 Kč),  
� nákup pohonných hmot - navýšení spotřeby z důvodu každodenního převozu dětí z místní 

části Dluhonice dodávkou Městské policie (7 000 Kč). 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 
 transfery od krajů 

50 692,4 + 2 007,7 52 637,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 83 653,2 + 2 007,7 85 660,9 
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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 

82 408,8 + 2 007,7 84 416,5 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 2 007 700 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro Sociální 
služby města Přerova a jedná se o dofinancování výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb dle dodatku č. 1. Navýšení dotace lze použít výhradně na pokrytí personálních 
nákladů v souvislosti s navýšením platů a mezd od 01.01.2021 a na krytí personálních 
vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance 
v sociálních službách.           
 


