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2717/74/4/2021 Rozpočtové opatření č. 21 

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

 
ÚTVAR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

39 393,7 + 240,0 39 633,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

5311 011  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy,  
 pojistné aj.) 

42 230,0 + 240,0 42 470,0 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva vnitra ve výši 240 000 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny 
na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 
2021 v souvislosti s epidemií COVID-19 v letech 2020 a 2021.  

 
ÚVĚR NA ZATEPLENÍ 
 

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 

3 856,6 + 70,0 3 926,6 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 
 prostředky 

67 870,0 + 630,0 68 500,0 

 
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 + 630,0 
- 630,0 

10 950,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500681 
 –   Úprava křižovatky Durychova  
 x Tovární x Gen. Štefánika) 

1 000,0 + 700,0 1 700,0 
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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, obě podmínky byly splněny, úvěr je tedy možné čerpat. S ohledem 
na výše uvedené skutečnosti bude do rozpočtu zapojena část úvěru na úhradu faktur od 
dodavatele, které budou částečně financovány z bezúročného úvěru. Vzhledem k tomu, že akce 
je v rozpočtu předfinancována, budou uvolněné prostředky města použity na dofinancování 
úpravy křižovatky Durychova x Tovární x Gen. Štefánika, neboť po výběrovém řízení byly 
předloženy nabídky, které překračovaly stanovený rozpočet. K dofinancování této akce budou 
zapojeny i zvýšené příjmy na dani z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her. 
V případě schválení posílení rozpočtu bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200651 
 –  Zalesňování) 

3 025,0 - 94,5 2 930,5 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200360 
 –  LHC Přerov 2 - první sadba do  
 nepřipravené půdy -  jamková,  
 vylepšování, strojní příprava půdy) 

1 569,6 - 100,0 1 469,6 

1032 520  Podpora ostatních produkčních  
 činností 

1 179,7 + 194,5 1 374,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 194 500 Kč. Uspořené finanční prostředky z výše uvedených akcí, které již 
nebudou čerpány, neboť objem prací v lese byl pokryt Smlouvou o sjednaných činnostech 
uzavřenou s TSMPr, s. r.o., budou použity na vyžínky buřeně na období 2021 - 2022. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 554  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5540567 
 – Přechod pro chodce ul. Kopaniny) 

800,0 - 244,9 555,1 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500639 
 – Místo pro přecházení - I/55, ul.    
 Durychova) 

1 000,0 - 392,4 607,6 

2219 550 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500641 
 – Rekonstrukce chodníku ul. Ztracená/ 
 9. května (k hřbitovu)) 

1 720,0 - 128,0 1 592,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500698 
 – Oprava chodníků v ul. U tenisu 

0,0 + 765,3 765,3 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 765 300 Kč. Uspořené finanční prostředky z akcí, které byly vysoutěženy 
a zrealizovány za nižší částky, budou použity na opravu chodníků v ul. U tenisu. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500569 
 –  Přechod pro chodce na ul. Svisle) 

800,0 - 300,0 500,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500641 
 – Rekonstrukce chodníku ul. Ztracená/ 
 9. května (k hřbitovu)) 

 1 592,0 * - 200,0 1 392,0 

3421 520  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5202029 
 – Oprava povrchu dětského hřiště na  
 ul. Dr. Skaláka) 

0,0 + 500,0 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč. Uspořené finanční prostředky z akcí, které byly vysoutěženy 
a zrealizovány za nižší částky, budou použity na opravu povrchu dětského hřiště na ul. Dr. 
Skaláka v Přerově. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 446,9 - 224,0 10 222,9 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500638              
- Rekonstrukce chodníků ul. 

Jabloňová, Čekyně) 

300,0 - 300,0 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500643 
 – Rekonstrukce chodníku ul. Pod  
 Lipami, Čekyně) 

500,0 + 524,0 1 024,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 524 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na akci „Rekonstrukce 
chodníku ul. Pod Lipami, Čekyně“. Jedná se o převod zdrojů vyčleněných místní části Čekyně 
na základě jejího požadavku. 

 
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 

39 633,7 * + 361,2 39 994,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 16 596,4 + 361,2 16 957,6 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 195,3 + 361,2 53 556,5 

  
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 361 152 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 – 
U tenisu 2 na projekt s názvem „MŠ U tenisu výzva 80“. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

52 837,1 - 11,7 52 825,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 
3111 610  Mateřské školy 16 957,6 * - 23,8 16 933,8 

3113 610  Základní školy  29 534,9 + 12,1 29 547,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 556,5 * - 11,7 53 544,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelových 
neinvestičních dotací v celkové výši 12 039,30 Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí do 
rozpočtu města a realizaci vratky v celkové výši 23 733,16 Kč. 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 
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v Olomouckém kraji III“. Smlouvy jsou uzavřeny na období od 01.09.2021 do 30.06.2022 
a jejich výše byla upravena dle skutečného stavu dětí a žáků. 
� MŠ Přerov, Dvořákova 23 (- 4 197,38 Kč), 
� MŠ Přerov, Optiky 14 (3 153,15 Kč), 
� MŠ Radost, Přerov, Kozlovská 44 (- 4 279,28 Kč), 
� MŠ Píšťalka, Přerov, Máchova 8 (- 8 435,70 Kč), 
� MŠ Přerov - Újezdec, Hlavní 61 (- 4 950,75 Kč), 
� MŠ Přerov, Máchova 14 (- 5 023,20 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (12 039,30 Kč). 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2322 500  Přijaté pojistné náhrady 266,9 + 21,0 287,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 680,6 + 21,0 4 701,6 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 21 000 Kč. Příjmy 
z vyplaceného pojistného plnění z dopravní nehody strážníka (zničení služebního kola 
a výstroje) budou použity na úhradu pohonných hmot do služebních vozidel městské policie. 
Vzhledem k personálním změnám nebude nové kolo ani výstroj pořízena. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 
 transfery od krajů 

52 825,4 * + 96,0 52 921,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 85 660,9 + 96,0 85 756,9 
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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 

84 416,5 + 96,0 84 512,5 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 96 000 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro Sociální 
služby města Přerova, jako poskytovateli služby péče o dítě v dětské skupině a jedná se 
o financování zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19.  

 
 


