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2693/73/4/2021 Rozpočtové opatření č. 20 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
ZAPOJENÍ DOTACE – VÝMĚNA PARKET VE VELKÉM A MALÉM SÁLE VČETNĚ 
PŘEDSÁLÍ MD 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

52 637,1 + 200,0 52 837,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 295 825,4 + 200,0 296 025,4 

  
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace od Olomouckého kraje ve výši 200 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na akci 
„Výměna parket ve velkém a malém sále včetně předsálí MD“, která je již zrealizována 
a ukončena. S ohledem na skutečnost, že byla v rozpočtu předfinancována, budou uvedené 
prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 410  Projektové dokumentace (koncepce  
 a rozvoj) 

492,1 - 11,9 

 

480,2 

3639 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100555 
 – Strategický plán rozvoje města  
 Přerova) 

278,5 + 11,9  290,4 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 11 900 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování akce 
„Strategický plán rozvoje města Přerova“.  
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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. 5500678 
 – Oprava komunikace Žerotínovo  
 náměstí - II. etapa) 

2 000,0 - 350,0  1 650,0 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

10 096,9 + 350,0 10 446,9 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 350 000 Kč. Finanční prostředky z akce „Oprava komunikace Žerotínovo 
náměstí – II. etapa“, kde po výběru zhotovitele došlo k úspoře, budou použity na opravy 
chodníků v ul. Kozlovská a Sokolská, které jsou v havarijním stavu.  

 
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 

39 085,5 + 308,2 39 393,7 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 16 288,2 + 308,2 16 596,4 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 52 887,1 + 308,2 53 195,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 308 166 Kč poskytnuté 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 Přerov, 
Kratochvílova 19 s názvem „MŠ Kratochvílova 19 výzva 80“.  
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VRATKA DOTACE – OBĚDY DO ŠKOL 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů  
 a podobné příjmy 

4 372,9 + 95,7 4 468,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6402 
 

 Finanční vypořádání  1 745,5 + 95,7 1 841,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 95 700 Kč 
z důvodu realizace vratky dotace. Základní škola Přerov, U tenisu 4 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 95 654 Kč. 
Nedočerpané finanční prostředky zaslala ZŠ na účet zřizovatele.  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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 

2 936,6 + 920,0 3 856,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

5311 900  Akce nad 500 tis. Kč (č. 9000689 
 – Nákup služebního devítimístného  
 vozidla pro MP) 

0,0 + 920,0 920,0 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 920 000 Kč. Zvýšené 
příjmy na dani z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her budou použity na 
nákup služebního devítimístného vozidla pro městskou policii. Stávající automobil bude 
nabídnut k odkupu dle nejvyšší nabídky a tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu.   
 
 


