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2353/21/4/2021 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19 

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

Důvodová zpráva: 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě  

2122 625  Odvody příspěvkových 
 organizací (SSMP) 

1 173,7 + 70,7 1 244,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě  
625  Sociální služby města Přerova 85 590,2 + 70,7 85 660,9 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova – příspěvek na  

 odpisy 

1 173,7 + 70,7 1 244,4 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 70 700 Kč. 
Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu předání výdejny stravy do 
hospodaření příspěvkové organizace. Zvýšený příspěvek na odpisy bude v plné výši odvedený 
zpět do rozpočtu zřizovatele.  

 
DOTACE – STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PASPORTIZACE MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

37 771,8 + 1 313,7 39 085,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 346 928,9 + 1 313,7 348 242,6 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 313 671,58 Kč. Jedná se o dotaci 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu „Strategické řízení 
a pasportizace města Přerova“ na akce „Strategický plán rozvoje města Přerova“ a „Aktualizace 
pasportu veřejného osvětlení“. Vzhledem k tomu, že akce byly v rozpočtu předfinancovány, 
budou uvedené prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  
 
DOTACE – ZATEPLENÍ OBJEKTU JIŽNÍ ČTVRŤ I/21- 24   
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

0,0 + 2 981,8 2 981,8 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 348 242,6 * + 2 981,8 351 224,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové investiční 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2 981 735,27 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky na akci „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 – 24 včetně statického sepnutí“, která je 
již dokončena a předána majetkovému správci k užívání. S ohledem na skutečnost, že byla 
v rozpočtu předfinancována, budou uvedené prostředky převedeny do rezervy na 
nerozpočtované výdaje.  

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2122 141  Odvody příspěvkových  
 organizací (KIS) 

792,7 + 19,0 811,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města  
 Přerova 

19 204,0  + 19,0 19 223,0 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova -  
 příspěvek na odpisy 

792,7 + 19,0 811,7 
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Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 19 000 Kč. Bude 
zvýšen odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturním a informačním službám města Přerova, 
příspěvkové organizaci, v souvislosti s technickým zhodnocením majetku na budově 
Městského domu (protipožární zabezpečení). 

 
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 

4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeob. pokladní správy 

 státního rozpočtu 

2 094,2 + 1 601,0 3 695,2 

 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 351 224,4 * + 1 601,0 352 825,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace ve výši 1 601 000 Kč, která je 
určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu 
obsaženy, budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované 
výdaje. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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 

2 146,7 + 106,4 2 253,1 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

2 981,8 * + 4 493,6 7 475,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň z příjmů  

 právnických osob za obce, DPH) 

24 014,2 - 3 000,0 21 014,2 

1037 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210385 

 – Rekonstrukce lesních cest LHC  

 Přerov 2 – Dalácká) 

0,0 + 7 600,0 7 600,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 7 600 000 Kč. Zvýšené příjmy na dani z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických 
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her, účelová investiční dotace od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 4 493 602,36 Kč 
na akci „Energetické úspory budovy č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání a finanční 
prostředky původně deponované na odvod DPH z plánovaného prodeje pozemků společnosti 
Panattoni Czech Republic Development s. r. o., který se neuskuteční, budou použity na 
financování akce „Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 – Dalácká“. Stavební úprava 
spočívá ve zpevnění povrchu cesty a jejích navazujících nájezdů a ploch určených pro odvoz 
dřeva. V některých místech stavba upravuje také odvodnění. Celková délka cesty činí 1,2 km.       

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500661 

 – Nákup 50 ks notebooků) 

1 325,0 - 310,0 1 015,0 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  

 GIS) 

6 747,1 + 310,0 7 057,1 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 058,3 + 310,0 28 368,3 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
310 000 Kč. Finanční prostředky z již ukončené akce „Nákup 50 ks notebooků“ budou použity 
na úhradu nových požadavků na provoz (servisní podpory) stávajících systémů Magistrátu 
města Přerova s novou funkcionalitou. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

4 527,8 + 2,0 4 529,8 

 

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

rozpočet        
po úpravě 

3113 610  Základní školy 29 532,9 + 2,0 29 534,9 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

61X  Školská zařízení 52 183,7 + 2,0 52 185,7 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 000 Kč. 
Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 z důvodu 
zařazení technického zhodnocení – rekonstrukce učebny Domácnost – do užívání.   

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 352 825,4 * - 57 000,0  295 825,4 

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

 – Přerov, nám. TGM 16 - stavební  

 úpravy) 

166 000,0 + 57 000,0 223 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 57 000 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy k tomuto účelu určené budou použity na 
dofinancování akce „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“. Rada města Přerova č. 58 dne 
11.03.2021 rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění nadlimitní veřejné zakázky 
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ je účastník výběrového řízení 
Anagram & Gruppa L.L.C., Strovolou 77, Nicosia, Cyprus, registration number CY 
10413798Β. V souladu s uzavřenou smlouvou byl na počátku sestaven kontrolní rozpočet 
130 000,0 tis. Kč bez DPH, 157 300,0 tis. Kč vč DPH, který zahrnoval stavbu včetně 
technologie a vestavěného interiéru, úpravy přilehlých veřejných prostor, vše dle ceníku ÚRS 
při cenové hladině roku 2020. K tomuto byl připočten odhad nákladů na činnost koordinátora 
BOZP, stavebně technický dozor, technický dozor specialistů stavební a technologické části 
rekonstrukce objektu ve výši 800 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu 
a stavebně technické průzkumy nebyly před zadáním zakázky provedeny, bylo nutné zahrnout 
k předpokládaným realizačním nákladům i rezervu na nepředvídané stavební práce ve výši min. 
5 %. Celkově bylo požádáno o financování investiční akce ve výši 166 000,0 tis. Kč (žádost ze 
dne 19.4.2021). Po ukončení studie odbor řízení projektů a investic obdržel propočet ve výši 
169 946,6 tis. Kč bez DPH, 205 635,4 tis. Kč vč. DPH v cenách roku 2020. Vzhledem k vývoji 
cen roku 2021 bylo požádáno o nový přepočet, na cenové hladiny roku 2021. Došlo k nárůstu 
na 180 846,9 tis. Kč bez DPH, 218 824,7 tis. Kč vč. DPH. Součástí požadovaného posílení 
rozpočtu je i rezerva ve výši 4 000,0 tis. Kč, která zahrnuje možné nepředvídané stavební práce, 
činnost koordinátora BOZP, stavebně technický dozor, technický dozor specialistů stavební 
a technologické části rekonstrukce objektu. Nejedná se však o konečný položkový rozpočet, 
pouze o odhad vycházející ze zpracované studie.  
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ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO 
ÚŘADU 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 1343 230  Poplatek za užívání  

 veřejného prostranství 

1 273,5 + 18,5 1 292,0 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku  

 a dividend 

100 000,0 + 1 694,5 101 694,5 

 

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

rozpočet          
po úpravě 

3419 610  Sport 12 538,5 - 87,0 

 

12 451,5 

2292 730  Dopravní obslužnost veřejnými  

 službami - linková (úhrada  

 kompenzace MAD, kompenzace  

 KIDSOK, cyklobus) 

40 800,0 + 1 800,0 42 600,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě  

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 432,5 - 87,0 25 345,5 

 
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu o 1 800 000 Kč na úhradu kompenzace městské autobusové 
dopravy Přerov. Město Přerov je v letošním roce ve znamení významných dopravních uzavírek. 
Díky objízdným trasám došlo k navýšení ujetých km cca o 50 000 v porovnání se stejným 
obdobím roku 2020. Provoz městské autobusové dopravy je navíc stále v režimu covidových 
opatření. K financování tohoto posílení budou do rozpočtu města zapojeny dividendy od 
společností VaK Přerov a. s.  a ČEZ a. s. a také zvýšené příjmy u poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Dále budou použity finanční prostředky z dotačního programu A, neboť z důvodu 
velmi nízkého předběžného zájmu o účast, se některé sportovní akce neuskutečnily a příjemci 
dotace následně vrátili finanční prostředky zpět na účet města.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         

po úpravě 

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (praní prádla) 

1 003,0 + 17,9 1 020,9 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 16 270,3 + 17,9 16 288,2 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 52 185,7 * + 17,9 52 203,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 17 900 Kč. 
Příjmy za praní prádla budou do konce roku vyšší než bylo plánováno z důvodu zpřesnění 
kalkulace na dítě. Ve výdajové části budou posíleny příspěvky mateřským školám na praní 
prádla. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet  
po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky             
a náhrady 

3 790,7 + 108,0 3 898,7 

 

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

rozpočet  
po úpravě 

4379 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti   

 sociální prevence 

0,0 + 108,0 108,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

25 345,5 * + 108,0 25 453,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedené úpravy 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení daru ve výši 
108 000 Kč do rozpočtu města. Z důvodu „Modernizace žst. Přerov, 2. stavba“ došlo ke 
zrušení tzv. malého železničního přejezdu v místní části Přerov V-Dluhonice. Obyvatelé 
bytových domů v ul. U Rozvodny 159/1 a 158/2 jsou omezeni v dopravní obslužnosti. Na 71. 
schůzi Rady města Přerova dne 07.10.2021 bylo schváleno uzavření darovacích smluv 
s obyvateli těchto bytových domů. Předmětem darovací smlouvy pro každou bytovou jednotku 
je peněžitý dar ve výši 13 500 Kč. Tato částka odpovídá předpokladu trvání dopravního 
omezení, tj. 9 měsíců x 1 500 Kč/měsíc/bytová jednotka (bez ohledu na počet osob žijících 
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v bytové jednotce). V případě změny bydliště obdarovaného v průběhu trvání omezení se dar 
nevrací. Finanční dar bude poskytnut obdarovaným v letošním roce. K financování budou do 
rozpočtu zapojeny finanční prostředky od společnosti EUROVIA-CS, a. s. na základě Smlouvy 
o poskytnutí náhradního plnění po dobu výstavby malé lávky U Rozvodny v Dluhonicích 
v rámci modernizace železniční tratě „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“.  

 
 

2356/21/4/2021 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou činnost 
Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
 210  Úroky z úvěrů 

 
3 112,7 * - 422,0 2 690,7 

2141 141  Vnitřní obchod 
 

0,0 + 184,0 184,0 

3392 141  Zájmová činnost v kultuře 
 

0,0 +238,0 238,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 
 

29 857,7 * - 422,0 29 435,7 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

25 540,8 * + 422,0 25 962,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 

 

2357/21/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

 210  Úroky z úvěrů 
 

3 200,0 - 87,3 3 112,7 

3725 110  Využívání a zneškodňování   
 komunálních odpadů 

0,0 + 87,3 87,3 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 
 

29 945,0 - 87,3 29 857,7 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

25 453,5 * + 87,3 25 540,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

 

2361/21/7/2021 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol                            
s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 
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 

2 253,1* + 683,5 2 936,6 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3113 611  Základní školy (školy v přírodě)  

 
0,0 + 683,5 683,5 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

61X  Školská zařízení 
 

52 203,6 * + 683,5 52 887,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

 

2362/21/7/2021 Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 
programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

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

rozpočet  
po úpravě 

   Dotační program B 
  

286,8 - 12,0 274,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost  
 (individuální dotace) 
  

680,0 + 12,0 692,0 

 
 


