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Důvodová zpráva: 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

3 695,2 + 2 500,0 6 195,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210426 

 – Propojení cyklostezky Velká  
 Dlážka - Hranická) 

16 000,0 + 2 500,0 18 500,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 500 000 Kč. Část jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 
rozpočtu, který je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., 
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, bude použita na financování přeložky plynu 
v souvislosti s akcí „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

833 636,6 - 5 800,0 827 836,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500190 

 - Pokračování IOP 09) 

9 286,1 - 5 800,0 3 486,1 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 5 800 000 Kč. 
V letošním roce bude z této akce hrazena pouze servisní podpora, zbývající finanční prostředky 
budou použity na vysoutěžení další podpory k produktům pořízeným v rámci IOP 09. 
Vzhledem k tomu, že se musí soutěžit hned začátkem nového roku, budou prostředky ve výši 
5 800 000 Kč vyjmuty z rozpočtu roku 2021 a zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2022.  
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DOTACE PODCHOD CYKLOSTEZKY PŘEROV 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze  

 státních fondů 

0,0 + 106,4 106,4 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 296 025,4 + 106,4 296 131,8 

 
Do rozpočtu města bude zapojena poslední část investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury ve výši 106 474,35 Kč na realizaci podchodu u cyklostezky pod železniční tratí. 
Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

6 195,2 * + 1 300,0 7 495,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě  

025  Projektové dokumentace (investice) 44 337,1 + 1 300,0 45 637,1 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 300 000 Kč. Část jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 
rozpočtu, který je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., 
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, bude použita na vypracování projektové dokumentace 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

827 836,6 * - 15 000,0 812 836,6 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219   Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 296 131,8 * - 15 000,0 

 

281 131,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 15 000 000 Kč. Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání dne 08.02.2021 schválilo 
uzavření Smlouvy o spolupráci na akci „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – 
I. etapa“ mezi statutárním městem Přerov a Povodím Moravy s. p. Finanční prostředky město 
poskytne formou dotace na uhrazení spoluúčasti na nákladech nekrytých dotačními prostředky 
ze strany Ministerstva zemědělství. K financování budou použity prostředky z rezervy na 
nerozpočtované výdaje. Vzhledem k tomu, že dotace bude poskytnuta v období 2022 – 2023, 
budou současně prostředky ve výši 15 000 000 Kč vyjmuty z rozpočtu roku 2021 a zahrnuty do 
návrhu rozpočtu na rok 2022.   
 
ODBOR EKONOMIKY – ÚPRAVA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1111 210  Daň z příjmů fyzických 
 osob placená plátci 

127 000,0 - 11 000,0 116 000,0 

 1121 210  Daň z příjmů právnických   
 osob 

113 000,0 + 11 000,0 124 000,0 

 
S ohledem na stávající vývoj ekonomiky a dosavadní plnění jednotlivých sdílených daní, které 
městu přísluší dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 
předpisů, je předložen návrh na vzájemnou úpravu jejich rozpočtu dle aktuálně dostupných dat. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 20 494,2 - 10 816,0 9 678,2 

 3112   Příjmy z prodeje ostatních  

 nemov. věcí a jejich částí 

12 821,6 + 9 054,3 21 875,9 

 3114   Příjmy z prodeje  

 nehmotného dlouhodobého  

 majetku 

0,0 + 1 761,7 1 761,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – úpravu příjmové 
části rozpočtu ve výši 10 816 000 Kč. Důvodem snížení rozpočtu je skutečnost, že do konce 
roku nebude realizován prodej pozemku části p. č. 1040/7 v k. ú. Újezdec, prodej pozemků p. č. 
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606 a 608 v k. ú. Čekyně, prodej pozemků části p. č. 1557, 1609/2, 1629, 1631 v k. ú. Žeravice 
a prodej pozemků p. č. 167/1, 166, 157/6 v k. ú. Kozlovice. Oproti původnímu plánu však došlo 
k prodeji většího počtu nemovitostí a dále na základě uzavřených „Smluv o převodu práv 
a povinností ze stavebního povolení a části projektové dokumentace“ i k prodeji práva 
povinnosti a části projektové dokumentace pro stavební objekt SO 101.1.1 MK Lipnická – 
U Výstaviště, SO 401.1.1. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 281 131,8 * - 142,4 

 

280 989,4 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj          

 j. n. 

2 899,8 + 142,4 3 042,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 142 400 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 
na úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 434/2 o výměře 1 015 m² ostatní plocha, 
jiná plocha v k. ú. Horní Moštěnice užívané jako autobusová točna, a to tři roky zpětně. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400603 

 – Výměna rozvodů vody včetně  
 opravy koupelen, B. Němcové 15) 

1 300,0 - 1 300,0 0,0 

 510/ 
540 

 Projektové dokumentace (bytová  

 správa) 

288,0 - 288,0 0,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400699 

 – Rekonstrukce horizontálních  

 rozvodů kanalizace a výměna  

 stávajících sklepních kójí, nám. Fr.  

 Rasche 2144/7 

0,0 + 1 588,0 1 588,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 1 588 000 Kč. Finanční prostředky z akce „Výměna rozvodů vody včetně 
opravy koupelen, B. Němcové 15“, která nebude realizována z důvodu odstoupení od smlouvy 
o dílo č. SML/0345/2020 a projektové dokumentace akce „Rekonstrukce bytového domu, 
Svépomoc I/43“, která rovněž nebude v letošním roce realizována, budou použity na 
financování akce „Rekonstrukce horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících 
sklepních kójí, nám. Fr. Rasche 2144/7“. 
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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) 

4 529,8 + 126,5 4 656,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 29 547,0  + 126,5 29 673,5 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 544,8  + 126,5 53 671,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 126 500 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen z důvodu: 
� zařazení technického zhodnocení – rekonstrukce elektroinstalace – do užívání, ZŠ Přerov, 

Trávník 27 (118 800 Kč), 
� změny podílu hlavní a doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, Svisle 13 (7 700 Kč). 

 
ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO 
ÚŘADU 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1361   Správní poplatky 12 100,6 - 500,0 11 600,6 

3319 2111 710  Příjmy z poskytování služeb  
 a výrobků (obřady) 

70,0 - 70,0 0,0 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

7 495,2 * + 570,0 8 065,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – snížení rozpočtu celkem o 570 000 Kč, a to o: 
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� 70 000 Kč, neboť v souladu s Informací MV č. 5/2021 Hrazení správních poplatků 
a smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství byla zrušena část VP 
č. 14/2016, konkrétně článek VIII. (provozní poplatky). Poplatky již nejsou vybírány a ty 
začátkem roku vybrané, byly v souladu s usnesením Rady města Přerova vráceny.  

� 500 000 Kč, neboť na základě reálného a předpokládaného plnění nebude rozpočet 
u správních poplatků, oddělení evidenčních správních agend a matriky splněn. 

K vykrytí nenaplněných příjmů bude do rozpočtu zapojena zbývající část jednorázového 
nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu, který je určený ke zmírnění 
negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. 

 
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) 

4 656,3 * + 1,8 4 658,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 29 673,5 * + 1,8 29 675,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 671,3 * + 1,8 53 673,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 800 Kč. 
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku u ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 bude zvýšen z důvodu 
změny podílu hlavní a doplňkové činnosti. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 1112 210  Daň z příjmů fyzických osob  

 placená poplatníky 

2 100,0 + 114,3 2 214,3 

3141 2122 610  Odvody příspěvkových  

 organizací (ZŠS) 

406,7 + 0,7 407,4 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3419 610  Sport 12 451,5 - 11,0 

 

12 440,5 

3141 610  Školní stravování 6 380,5 + 126,0 6 506,5 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 673,1 * + 126,0 53 799,1 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 962,8  - 11,0 

 

25 951,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 126 000 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého (700 Kč) a movitého majetku (125 300 Kč) 
u ZŠS Přerov, Kratochvílova 30 bude zvýšen z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové 
činnosti a zařazení investičních nákupů strojů do užívání. K financování budou použity zvýšené 
příjmy na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky a zapojena bude vratka dotace 
z dotačního programu A, kdy z důvodu pandemie Covid-19 její příjemce DRAGON FORCE 
PŘEROV z. s., sportovní akci nerealizoval a finanční prostředky vrátil zpět na účet statutárního 
města Přerova.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy 
 státního rozpočtu 

8 065,2 * + 2 700,0 10 765,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

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

rozpočet 

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210662 
 – Stavební úpravy hygienických 
 zařízení a šaten, zimní stadion) 

24 000,0 + 2 700,0 26 700,0 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 700 000 Kč. Část jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 
rozpočtu, který je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., 
o kompenzačním bonusu pro rok 2021 bude využita na dofinancování akce „Stavební úpravy 
hygienických zařízení a šaten, zimní stadion“. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

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

rozpočet  
po úpravě 

 210  Úroky z úvěrů 
 

2 690,7 - 10,0 2 680,7 

3419 610  Ostatní sportovní činnost (individuální  
 dotace) 
 

692,0 + 10,0 702,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 
 

29 435,7 - 10,0 29 425,7 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

25 951,8 * + 10,0 25 961,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 10 000 Kč. 
Část finančních prostředků původně v rozpočtu vyčleněných na úhradu úroků z úvěru, který 
však bude čerpán až v roce 2022, bude použita na poskytnutí individuálních dotací fyzickým 
osobám na částečnou úhradu výdajů reprezentace ve fitness na mistrovství světa ve Španělsku. 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

 
280 989,4 * - 5,0 280 984,4 

3419 610  Ostatní sportovní činnost   
 (individuální dotace) 
 

702,0 * + 5,0 707,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

25 961,8 * + 5,0 25 966,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč. 
Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na poskytnutí 
individuální dotace fyzické osobě na částečnou úhradu výdajů na organizaci Silvestrovského 
běhu v Přerově. 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

 
280 984,4 * - 5,0 280 979,4 

3419 610  Ostatní sportovní činnost  
 (individuální dotace) 
 

707,0 * + 5,0 712,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

25 966,8 * + 5,0 25 971,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč. 
Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na poskytnutí 
individuální dotace spolku 1. FC Viktorie Přerov, z. s. na částečnou úhradu výdajů v souvislosti 
s halovým turnajem v kopané „Memoriál Tomáše Venského, Davida Talacha a Josefa 
Kostihy“. 

 


