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Důvodová zpráva: 
 
DOTACE NA AKCI „HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU V OBJEKTECH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL PŘEROV“ 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4213 
 

 Investiční přijaté transfery ze  
 státních fondů 

106,4 + 681,1 787,5 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 276 349,4 + 681,1 277 030,5 

 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve 
výši 681 101,83 Kč poskytnutá na projektovou přípravu k akci „Hospodaření se srážkovou 
vodou v objektech základních škol Přerov“. Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu 
obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované 
výdaje. 

 
KOMPENZAČNÍ BONUS 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 z všeobecné pokladní správy 
 státního rozpočtu 

11 518,7 + 1,8 11 520,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 277 030,5 * + 1,8 277 032,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojen jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ve výši 
1 808,70 Kč. Finanční prostředky jsou určeny ke zmírnění negativních dopadů působnosti 
zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 – zbytková část příspěvku ze 
státního rozpočtu a budou zapojeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 
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ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
 

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

rozpočet         
po úpravě  

4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

41 204,3 + 4 275,3 45 479,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 277 032,3 * + 4 275,3 281 307,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční finanční příspěvky ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 4 275 224 Kč. Jedná se o finanční 
příspěvky na: 
� obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - umělá obnova sadbou první, 

umělá obnova sadbou opakovaná, zřizování nových oplocenek (1 447 820 Kč), 

� obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - následná péče o výsadbu lesního 
porostu (719 940 Kč), 

� vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských 
plánů v digitální formě pro potřeby státní správy (177 795 Kč), 

� ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - štěpkování nebo drcení 
klestu (73 980 Kč), 

� obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - umělá obnova sadbou první, 
umělá obnova sadbou opakovaná, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (1 355 480 Kč), 

� zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (500 209 Kč). 
Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky 
převedeny do rezervy na rekonstrukci TGM 16. 

 
ZAPOJENÍ DOTACE – MODERNIZACE SYSTÉMU SBĚRU ODPADŮ V PŘEROVĚ  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

8 025,4 + 8 772,1 16 797,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

3725 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

 – Modernizace systému sběru odpadů  

 v Přerově (EKO-KOM)) 

11 500,0 + 8 772,1 20 272,1 
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Do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace od Ministerstva životního prostředí 
ve výši 8 772 076,50 Kč. Jedná se o dotaci v souvislosti s projektem Modernizace systému 
sběru v Přerově v rámci ITI. Dotace byla poskytnuta zpětně, akce byla předfinancována ze 
zdrojů EKO-KOM, uvolněné finanční prostředky budou využity na pořízení dalších 
velkokapacitních odpadových nádob. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4121 
 

 Neinvestiční přijaté transfery  
 od obcí 

277,0 + 25,0 302,0 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 281 307,6 * + 25,0 281 332,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojen neinvestiční transfer ve výši 25 000 Kč od obce Brodek 
u Přerova za umístění občana s trvalým pobytem mimo město Přerov do domu s pečovatelskou 
službou.  

 
 
 
 
 


