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Důvodová zpráva: 

Ad 1) 
 
ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 
 

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

rozpočet       
po úpravě 

 2321   Přijaté peněžité neinvestiční 
 dary 

0,0 + 30,4 30,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

4359 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  
 sociální péče 

0,0 + 30,4 30,4 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 596,5 * + 30,4 38 626,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 
vánoční sbírky do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 30 396 Kč a bude v souladu 
s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Andělé Stromu života p. s. na 
pořízení přenosných dýchacích přístrojů.  
 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500694 
 - Výstavba nového parkoviště na  
 ul.  Tománkova) 

2 800,0  - 2 800,0 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500541 
 - Výstavba nového parkoviště na  
 ul. Tománkova) 

0,0 + 2 800,0 2 800,0 

 
Součástí schváleného rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 je i akce „Výstavba 
nového parkoviště na ul. Tománkova“. Jelikož výdaje na tuto akci byly v roce 2021 již 
značeny pod č. 5500541, bude číslo akce upraveno. 
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 2122 141  Příjem z odvodů  
 příspěvkových organizací  
 (KIS) 

807,1 + 7,5 814,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 
 Přerova 

18 499,6  + 7,5 18 507,1 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova  
 - příspěvek na odpisy nemovitého majetku 

807,1 + 7,5 814,6 

  
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 7 500 Kč. 
V souvislosti s předáním nebytových prostor bývalé trafostanice Na Marku, bude zvýšen 
odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturním a informačním službám města Přerova, 
příspěvkové organizaci. 
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

674 997,9 * + 4 000,0 678 997,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210346 
 – Sportovní areál Dluhonice) 

10 500,0 * + 4 000,0 14 500,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 4 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce 
„Sportovní areál Dluhonice“, neboť vysoutěžená cena je vyšší oproti schválenému  rozpočtu.  
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ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

678 997,9 * + 215,0 679 212,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy 
 (informatika, GIS) 

8 935,4 * + 215,0 9 150,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 32 045,2 * + 215,0 32 260,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 215 000 Kč. 
Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou 
součástí výsledku hospodaření, budou použity na úhradu pronájmu zařízení pro offline 
zálohy, a to v souvislostí s kybernetickou hrozbou z prosince 2021. 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

679 212,9 * + 1 044,3 680 257,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 1 458,5 * + 1 044,3 2 502,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 1 044 300 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na financování 
projektové dokumentace akce „Rekonstrukce mostu v ul. U Koupaliště, Penčice“.  
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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  Příjem z odvodů  
 příspěvkových organizací  
 (ZŠ) 

4 534,1 + 744,0 5 278,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 486,3  + 744,0 27 230,3 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 45 586,6  + 744,0 46 330,6 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 744 000 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu:  

� zařazení investiční akce – zbudování učebny Domácnost - do užívání, ZŠ Přerov, 
Velká Dlážka 5 (11 300 Kč), 

� zařazení investiční akce – technické zhodnocení elektroinstalace - do užívání, ZŠ 
Trávník 27 (732 700 Kč).  

 
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

680 257,2 * + 134,8 680 392,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6402 
 

 Finanční vypořádání  104,3  + 134,8 239,1 

 
V loňském roce obdrželo statutární město mimo jiné dotaci na realizaci projektu „Domovník 
– preventista – 2021“ ve výši 181 000 Kč, dotaci na projekt „Obec přátelská seniorům“ ve 
výši 1 603 602 Kč a dotaci na úhradu za práce spojené s přípravou sčítaní lidu, domů a bytů 
ve výši 69 000 Kč. Z důvodu nedočerpání těchto dotací vznikla vratka v celkové výši 
134 753,83 Kč, a to: 
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� Domovník – preventista (13 311,27 Kč), 
� Obec přátelská seniorům (52 442,56 Kč), 
� Sčítání lidu, domů a bytů (69 000 Kč). 
Předmětné dotace podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021. Na 
realizaci vratky budou použity finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané 
hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

680 392,0 * + 1 600,0 681 992,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210533 
 – Rekonstrukce chodníků, ul. Pod  
 Valy) 

5 500,0 + 1 600,0 7 100,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 600 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce 
„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, neboť po aktualizaci položkového rozpočtu došlo 
k navýšení ceny. Na realizaci této investiční akce bude požádáno o poskytnutí finančních 
prostředků z dotačního programu Olomouckého kraje – Podpora výstavby a oprav 
cyklostezek 2022. Maximální výše podpory může činit 50 % celkových předpokládaných 
způsobilých výdajů. Dále se počítá s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na financování 
této akce ze SFDI (termín pro příjem žádostí 24.02.2022). Výše podpory může činit 
maximálně 85 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů. Pokud bude akce 
podpořena z obou dotačních titulů, bude možné využít dotaci Olomouckého kraje jen na 
odpovídající část způsobilých výdajů. 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

681 992,0 * + 3 400,0 685 392,0 

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

rozpočet         
po úpravě 

1037 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210385 
 – Rekonstrukce lesních cest LHC  
 Přerov 2) 

7 600,0 * - 7 600,0 0,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210626 
 – Rekonstrukce chodníků na ul.  
 Svépomoc I) 

0,0 + 11 000,0 11 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 7 600 000 Kč a posílení rozpočtu o 3 400 000 Kč. Finanční prostředky 
z akce „Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2“, která nebude realizována, budou použity 
na akci „Rekonstrukce chodníků na ul. Svépomoc I“. Akce bude dofinancována ze zlepšeného 
plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které je součástí výsledku hospodaření. 

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

opatření 
rozpočet       

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

685 392,0 * + 360,0 685 752,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 1 387,5 * + 360,0 1 747,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 360 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na právní služby smluvního 
zastoupení zadavatele (externího administrátora) v rámci akce „Přerov, nám. TGM 16 – 
stavební úpravy“. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

685 752,0 * + 1 300,0 687 052,0 

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

rozpočet         
po úpravě 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 551,0 + 300,0 851,0 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 967,8 * + 1 000,0 23 967,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 32 260,2 * + 1 000,0 33 260,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 300 000 Kč. 
Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou 
součástí výsledku hospodaření, budou použity výhradně na nákup antigenních testů, 
ochranných a dezinfekčních prostředků, v souvislosti s vládním nařízením a opatřením 
COVID-19. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

687 052,0 * + 90,0 687 142,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. 

3 360,8 * + 90,0 3 450,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 90 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na vypracování 
znaleckého posudku k ocenění budov na ul. Smetanova 7 a 7a v souvislosti s připravovanou 
směnou majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova (budovy Smetanova 7 a 7a) za 
majetek ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Hasičská 
záchranná stanice Šířava a nebytová jednotka TGM). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikaci  

12 220,9 * - 111,2 12 109,7 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500598 
 – Rekonstrukce parkovacích ploch  
 ul. Budovatelů) 

376,0 * + 111,2 487,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 111 200 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
dofinancování přeložky pozemní inženýrské sítě ČEZ Distribuce, a. s., která bude dotčena 
stavbou „Rekonstrukce parkovacích ploch ul. Budovatelů“. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikaci  

12 109,7 * - 249,0 11 860,7 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 2 502,8 * + 249,0 2 751,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 249 000 Kč. Finanční prostředky budou použity k financování 
projektových dokumentací k akcím: 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Jasínkova“ (95 000 Kč), 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Interbrigadistů“ (75 000 Kč), 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Jižní čtvrť IV“ (79 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 897,6 - 114,1 33 783,5 

3113 610  Základní školy 27 230,3 * + 114,1  27 344,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 330,6 * + 114,1 46 444,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 114 100 Kč pro: 
� ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (43 600 Kč), 
� ZŠ Přerov, Želatovská 8 (10 200 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (48 200 Kč), 
� ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (12 100 Kč), 
za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 
kancelářské a drogistické zboží od dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, nemohou využít 
v plném rozsahu náhradního plnění, protože toto je již u dodavatelů vyčerpáno. K tomuto 
posílení budou využity finanční prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu 
města.   
 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

687 142,0 * + 108,9 687 250,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 849,6 + 108,9 2 958,5 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 108 900 Kč. Finanční 
prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí 
výsledku hospodaření, budou použity na rozšíření evidenčního programu MP Manager (dále 
MPM) a to vzhledem ke změnám v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii od 01.01.2022, 
které dávají strážníkům nová oprávnění a také povinnosti a kdy je potřeba do evidenčního 
programu MPM integrovat nové moduly, které jsou nutné k výkonu těchto pravomocí.  
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 2322 500  Příjem z pojistných plnění 150,0 + 36,6 186,6 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 958,5 * + 36,6 2 995,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 36 600 Kč. Příjmy 
z vyplaceného pojistného plnění za veterinární služby (operace služebního psa) budou 
navráceny do rezervy určené k úhradě vzniklých pojistných událostí.   
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

687 250,9 * + 156,0 687 406,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

5512 360  Požární ochrana – dobrovolná část  
 (údržba zařízení) 

710,0 + 156,0 866,0 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 156 000 Kč. 
Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou 
součástí výsledku hospodaření, budou použity na nákup zimních pneumatik pro vozidla 
jednotky SDH Přerov XIII-Penčice (63 000 Kč) a jednotky SDH Přerov VI-Újezdec 
(93 000 Kč). Bylo požádáno o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje „Program na podporu 
JSDH 2022“ na částečnou úhradu těchto pneumatik včetně výměny. 
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

687 406,9 * + 700,0 688 106,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210415 
 – Revitalizace rybníků v Předmostí 
 – I. etapa (dotace)) 

6 040,5 * + 700,0 6 740,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 700 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce 
„Revitalizace rybníků v Předmostí – I. etapa (dotace)“, a to na úhradu víceprací (likvidace 
vysokého rákosu v objemu desítek tun) a na biologický a autorský dozor po celou dobu 
realizace. 
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – DARY 
 
PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
 8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 
688 106,9 * + 2,0 688 108,9 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet  
po úpravě 

3299 610  Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 
 

0,0 + 2,0 2,0 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 
38 626,9 * + 2,0 38 628,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 000 Kč 
za účelem poskytnutí daru Nadačnímu fondu GAUDEAMUS při gymnáziu Cheb na zajištění 
organizace dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky. 
Převedeny budou zdroje ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které 
jsou součástí výsledku hospodaření. 
 
Ad 2) 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ – ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

610  Městská knihovna – příspěvek na mzdové 
 náklady včetně pojištění 

13 168,7 - 324,0 12 844,7 

610  Městská knihovna – příspěvek na provoz  
 a investice 

3 821,2  + 324,0 4 145,2 

 
Jedná se o přesun mezi závaznými ukazateli výdajů Městské knihovny v Přerově ve výši 
324 000 Kč.  Finanční prostředky byly původně vyčleněny na pokrytí 0,5 úvazku nového ITI 
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pracovníka. Z důvodu neúspěšného výběrového řízení, bude správa IT systému knihovny 
zajištována společností ComIT services s. r. o. Výdaje budou hrazeny z příspěvku na provoz.  
 


