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2834/77/4/2022 Rozpočtové opatření č. 24 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY – ZAPOJENÍ DOTACE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

41 028,9 + 79,4 41 108,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

5512 360  Požární ochrana - dobrovolná část    
 (údržba zařízení) 

722,0 + 79,4 801,4 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční dotace ve 
výši 79 400 Kč do rozpočtu města. Jedná se o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2021. Finanční prostředky budou 
použity na: 

� odbornou přípravu (20 400 Kč), 
� výdaje za uskutečněný zásah (4 000 Kč), 
� vybavení a opravy neinvestiční povahy (55 000 Kč). 

 
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1037 840  Celospolečenské funkce lesů 0,0 - 114,4 
+ 114,4 

0,0 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
finančních prostředků ve výši 114 306 Kč do rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky 
na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období 
III. čtvrtletí 2021. Dle pokynu Ministerstva zemědělství ČR se jedná o poskytovanou náhradu, 
proto bude příjem zařazen na položku 5811 mínusem a poukázání finančních prostředků 
odborným lesním hospodářům na položku 5811 plusem. Rozpočtové opatření se projeví až 
po jeho zaúčtování.  
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ZMĚNA POLOŽKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4122 
 

 Neinvestiční přijaté transfery    
 od krajů 

52 921,4 - 96,0 52 825,4 

 4116   Ostatní neinvestiční přijaté      
 transfery ze státního rozpočtu 

41 108,3 * + 96,0 41 204,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města byla zapojena účelová neinvestiční dotace ve výši 96 000 Kč určená pro 
Sociální služby města Přerova na financování zvýšených nákladů souvisejících s pandemií 
COVID-19. Při předkládání rozpočtového opatření ke schválení do orgánů města nebylo 
k dispozici avízo z Krajského úřadu Olomouckého kraje, příjem byl proto zařazen na chybnou 
položku. Z důvodu správného zařazení bude nyní příjem převeden na položku 4116. 
 


