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2437/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě          
  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 
 

689 008,9* + 979,2 689 988,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300702 
 – Výkup pozemku p. č. 1034  
 v k. ú. Újezdec) 
 

0,0  + 979,2 979,2  

 
 

2445/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 24 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
 
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 
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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. 
 
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), 
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� 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 

 
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.  

 

2446/23/4/2022 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
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Důvodová zpráva: 

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC   
 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

20 800,0 + 28 450,1 49 250,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 023  Projektové dokumentace (správa  

 dotací) 

0,0 + 515,0 515,0 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

3 320,0 + 27 935,1 31 255,1 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 28 450 100 Kč do rozpočtu roku 2022. Finanční 
prostředky budou vynaloženy na výdaje spojené se: 
� zajištěním služeb externího administrátora veřejných zakázek u akce: 
� „Energetický projekt FVO (fotovoltaika) a rekuperace ZŠ Přerov“ (515 000 Kč), 

� zpracováním projektových dokumentací na akce: 
� „Rekonstrukce chodníků a komunikace ul. Pod Lesem, Žeravice“ (257 700 Kč), 
� „Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení“ (847 400 Kč), 
� „Modernizace světelného signalizačního zařízení v Přerově“ (300 000 Kč) 
� „Regenerace sídliště Dvořákova - 1. etapa“ (665 700 Kč), 
� „Chodník + VO ul. Grymovská, Kozlovice“ (231 900 Kč), 
� „Parkoviště v ul. Čapky Drahlovského, Přerov“ (122 100 Kč), 
� „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ (502 700 Kč), 
� „Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická“ (79 900 Kč), 
� „Cyklostezka Předmostí - Čekyně – Penčice“ (550 000 Kč), 
� „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická“ (344 400 Kč), 
� „Kompenzace Dluhonice - rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch + VO“ 

(1 573 800 Kč), 
� „Vybudování chodníků ul. Kozlovská“ (390 000 Kč), 
� „Cyklostezka Šířava - Svisle a R. Stokláskové“ (1 300 000 Kč), 
� „ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice“ (900 500 Kč), 
� „Kanalizace Lýsky“ (1 667 200 Kč), 
� „Energetický projekt FVO (fotovoltaika) a rekuperace ZŠ Přerov“ (221 100 Kč), 
� „Hospodaření se srážkovou vodou v budovách ZŠ v Přerově“ (942 000 Kč), 
� „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského, Předmostí“ (500 000 Kč), 
� „Stavební úpravy kina Hvězda“ (2 225 600 Kč), 
� „Modernizace vzduchotechniky včetně otopného systému MD“ (806 400 Kč),  
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� „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“ (240 500 Kč), 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (267 700 Kč), 
� „Revitalizace rybníků v Předmostí – 1. etapa (dotace)“ (149 700 Kč), 
� „Regenerace sídliště Budovatelů – 1. etapa“ (212 300 Kč), 
� „Stavební úpravy objektu č. p. 2180, ul. Šířava“ (1 000 000 Kč), 
� „Přerov, nám. TGM 16 - stavební úpravy“ (11 170 500 Kč), 
� „Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2“ (16 000 Kč). 
� „Rekonstrukce školních hřišť“ (250 000 Kč), 
� „Rekonstrukce komunikací“ (200 000 Kč). 

 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

49 250,1 * + 538 309,4 587 559,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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) 

0,0 + 7 600,0 7 600,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210032 
 – Silnice I/55, Přerov - průtah  
 centrem) 

0,0 + 24 490,1 24 490,1 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210532 
 – Sjezd na pozemku par. č. 37, ul.  
 Palackého) 

0,0 + 1 583,0 1 583,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210559 
 – Demolice a výstavba nového  
 propustku ev. č. Př./Pop-P1, 
 Popovice) 

0,0 + 2 600,0 2 600,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210587 
 – Úprava křižovatky ul. Dluhonská) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210620 
 – Kompenzace Dluhonice –  
 rozvojová lokalita Záhumení) 

0,0 + 2 700,0 2 700,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210256 
 – Mimoúrovňové křížení Předmostí  
 - smíšená stezka) 

0,0 + 3 267,2 3 267,2 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210259 
 – Cyklostezka ul. Palackého) 

0,0 + 11 640,1 11 640,1 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210258 
 –  Cyklostezka a chodník Velká    
 Dlážka, 2. část)  

0,0 + 2 300,0 2 300,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210423 
 – Úprava silnice I/47 v místě  
 napojení EMOS) 

0,0 + 4 865,2 4 865,2 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210426 
 – Propojení cyklostezek Velká  
 Dlážka – Hranická) 

0,0 + 18 335,7 18 335,7 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210452 
 – Rekonstrukce chodníku ul.                  
 U Rybníka) 

0,0 + 1 700,0 1 700,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210586 
 – Rozšíření stezky, okružní  
 křižovatka ul. Lipnická) 

0,0 + 1 562,4 1 562,4 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210572 
 –  Autobusová zastávka ul.  
 Palackého (u pekárny RACEK)) 

0,0 + 889,1 889,1 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210394 
 – Modernizace ZŠ Přerov, Trávník  
 27 (ITI)) 

0,0 + 17 450,0 17 450,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210701 
 –  Rekonstrukce přípojky kanalizace  
 a zdravotechniky, ZŠ Želatovská) 

0,0 + 21 600,0 21 600,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210663 
 –   Snížení energetické náročnosti      
 ZŠ Hranická 14) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210664 
 –   Snížení energetické náročnosti  
 ZŠ Za mlýnem 1) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210665 
 –  Snížení energetické náročnosti 
 ZŠ Trávník 27) 

0,0  + 1 200,0 1 200,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210666 
 –   Snížení energetické náročnosti   
 ZŠ Svisle 13) 

0,0 + 1 600,0 1 600,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210667 
 –   Snížení energetické náročnosti  
 ZŠ U tenisu 4) 

0,0 + 1 200,0 1 200,0 

3313 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210387 
 – Stavební úpravy kina Hvězda) 

0,0 + 4 344,5 4 344,5 

3392 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210564 
 – Rekonstrukce kulturního domu,  
 Dluhonice) 

0,0 + 3 500,0 3 500,0 

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

0,0 + 10 500,0 10 500,0 

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

0,0 + 26 700,0 26 700,0 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 
 – Energetické úspory bytového  
 domu, nám. Fr. Rasche 3) 

0,0 + 6 083,5 6 083,5 

3631 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210625 
 – Rekonstrukce VO ul. Zakladatelů,  
 Hliník, Nová a Martinská, Henčlov) 

0,0 + 2 783,0 2 783,0 

3631 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210652 
 – Rekonstrukce VO ul. Za Školou, 
 U Pomníku, Záhumení, Na  
 Vrbovcích, včetně bezdrátového  
 veřejného rozhlasu, Kozlovice) 

0,0 + 2 843,5 2 843,5 

3632 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 
 – Rekonstrukce smuteční síně na  
 Městském hřbitově v Přerově) 

0,0 + 37 577,5 37 577,5 

3632 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210612 
 – Retence dešťových vod  

 na Městském hřbitově v Přerově) 

0,0 + 7 000,0 7 000,0 

3639 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210623         
 – Blažkův dům - inovační centrum) 

0,0 + 65 940,9 65 940,9 

3725 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210604 
 – Navýšení kapacity dotřiďovací  
 linky Přerov (EKO-KOM)) 

0,0 + 10 737,0 10 737,0 

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

0,0 + 6 040,5 6 040,5 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

5512 024  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240659 
 – Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna  
 Kozlovice) 

0,0 + 1 376,2 1 376,2 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210153 
 – Přerov, nám. TGM 16 - stavební  
 úpravy) 

0,0 + 223 000,0 223 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků ve výši 538 309 400 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 
k financování jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY  
 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

587 559,5 * + 8 716,2 596 275,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

5512 360  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3600660 
 – Hasičská vozidla pro jednotky  
 SDH Čekyně a Dluhonice) 

0,0 + 2 700,0 2 700,0 

6171 360  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3600655 
 – Oprava hygienických zařízení  
 v objektu Bratrská 34) 

0,0 + 3 130,0 3 130,0 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500562 
 – Implementace cloudových služeb 
 Microsoft 365 E3) 

7 270,0 + 915,8 8 185,8 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500589 
 – Nový informační systém pro  
 bytovou správu) 

0,0 + 1 210,0 1 210,0 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500648 
 – Pořízení 2 ks firewallů) 

0,0 + 760,4 760,4 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 8 716 200 Kč do rozpočtu roku 2022. Tyto finanční prostředky budou použity 
k financování jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE  
 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

596 275,7 * + 65,2 596 340,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 410  Projektové dokumentace (koncepce 
 a rozvoj) 

0,0 + 65,2 65,2 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 65 200 Kč do rozpočtu 2022. Finanční prostředky budou vynaloženy 
na úhradu smluvně podložených výdajů spojených s vypracováním projektových dokumentací 
na připojení odběrného zařízení nízkého napětí – Mamutov a světelné signalizační zařízení 
s měřením rychlosti vozidel v Kozlovicích. 

 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

596 340,9 *  + 600,0 596 940,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100682 
 – Akční plán pro udržitelnou energii  
 a klima (SECAP)) 

0,0 + 600,0 600,0 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 600 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou 
použity k financování akce nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB  
 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

596 940,9 * + 1 926,7 598 867,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 520  Projektové dokumentace (správa 
 majetku) 

0,0 + 588,2 588,2 

 55X  Projektové dokumentace   
 (doprava) 

120,0 + 1 338,5 1 458,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 926 700 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Finanční prostředky budou vynaloženy na úhradu výdajů spojených s: 
� vypracováním projektových dokumentací: 

� na zpracování vstupní analýzy produkce odpadů, žádosti o finanční podporu z OPŽP, 
realizaci veřejné zakázky a management projektu akce „Navýšení kapacity dotříďovací 
linky Přerov (EKO-KOM)“ (326 700 Kč), 

� řešící přeložení VO v části ul. Čechova (31 500 Kč), 
� na akci „Revitalizace prostor u cyklověže a nádražní budovy“ (115 000 Kč), 
� na akci „Revitalizace vstupu na hřbitov“ (115 000 Kč), 
� pro vydání společného povolení v rozsahu pro provádění stavby „Rekonstrukce 

komunikace ul. Alšova“ (29 100 Kč),  
� pro ohlášení stavby „Revitalizace chodníků Žerotínovo náměstí, Wilsonova, 

Kratochvílova a Jiráskova“ (98 200 Kč), 
� pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „Rekonstrukce parkovacích stání 

ul. Budovatelů“ (11 800 Kč), 
� pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „Oprava chodníku ul. Na 

Odpoledni, Přerov“ (116 500 Kč), 
� pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „Rekonstrukce chodníku ve 

vnitrobloku na ul. Na Odpoledni“ (120 300 Kč),  
� pro vydání společného povolení v rozsahu pro provádění stavby „Výstavba pěšího 

chodníku na komunikaci IV. třídy ul. U Hřbitova“ (18 500 Kč), 
� pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „Rozšíření místní komunikace ul. 

U Spojů, Újezdec“ (154 400 Kč), 
� k úpravě křižovatky ul. Na Odpoledni (58 100 Kč), 
� pro společné povolení na stavební akci „Rekonstrukce mostu ul. U Koupaliště, Penčice“ 

(589 300 Kč), 
� na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů, Henčlov“ (130 000 Kč), 

� autorským dozorem při realizaci stavby: 
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� „Výstavba nového parkoviště na ul. Tománkova“ (6 300 Kč), 
� „Rekonstrukce chodníku ul. Lipňanská, Penčice“ (6 000 Kč). 

 
AKCE 300 – 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

598 867,6 * + 2 307,6 601 175,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3322 514  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5142017 
 – Oprava sanační omítky nádvoří  
 zámku) 

0,0 + 435,6 435,6 

3412 514  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5142019 
 – Oprava soc. zařízení pro veřejnost, 
 PA Penčice) 

0,0 + 458,0 458,0 

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

0,0 + 500,0 500,0 

3613 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402006 
 – Výměna výloh KIS Přerov,  
 Kratochvílova 14) 

0,0 + 350,0 350,0 

3613 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402012 
 –  Výměna výloh, Kratochvílova 14  
 (pasáž)) 

0,0 + 564,0 564,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 307 600 Kč do rozpočtu roku 2022. Tyto 
finanční prostředky budou použity k financování jednotlivých akcí 300 - 500 tis. Kč dle výše 
uvedené tabulky. 

 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

601 175,2 * + 42 262,5 643 437,7 

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

rozpočet          
po úpravě 

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

1 000,0 + 2 499,8 3 499,8 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500601 
 – Rekonstrukce komunikace Kočíře  
 (Popovice - Lýsky)) 

0,0 + 2 442,0 2 442,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500593 
 – Zkrácení přechodu u malého  
 Alberta ul. Bayerova) 

0,0 + 500,0 500,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500594 
 – Řešení přechodů u křižovatky ul.  
 Šrobárova a Kozlovská) 

0,0 + 500,0 500,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500595 
 – Doplnění přechodu u křižovatky  
 ul. Šrobárova a Kozlovská) 

0,0 + 500,0 500,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500640 
 – Opravy komunikace ul. Nová  
 čtvrť, Větrná, Hlavní a "u poldru",  
 Újezdec) 

0,0 + 278,5 278,5 

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

0,0 + 1 700,0 1 700,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500653 
 –  Rekonstrukce mostu ul. U Potoka, 
 Penčice) 

0,0 + 4 900,0 4 900,0 

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

0,0 + 376,0 376,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500679 
 – Oprava chodníku v parku na nám.  
 Svobody) 

0,0 + 3 000,0 3 000,0 

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

0,0 + 765,3 765,3 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500524 
 – Rekonstrukce chodníku ul.  
 Na Zábraní, Kozlovice) 

0,0 + 1 890,9  1 890,9 

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

0,0 + 1 024,0 1 024,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500525 
 – Rekonstrukce chodníku ul.  
 Tršická, Penčice) 

0,0 + 148,7 148,7 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500644 
 – Rekonstrukce chodníků ul.  
 Růžová, Vinary) 

0,0 + 131,1 131,1 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500485 
 – Rekonstrukce chodníků ul.  
 Lipňanská, Penčice) 

490,0 + 1 150,0 1 640,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500579 
 – Rekonstrukce chodníku ul. Náves,  
 Dluhonice) 

0,0 + 200,0 200,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500526 
 – Rekonstrukce chodníků ul.  
 Čekyňská - 1. etapa, Žeravice) 

464,4 + 229,6 694,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500645 
 – Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů, 
 Henčlov) 

651,2 + 489,5 1 140,7 

3612 544  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5440584 
 - Opravy elektroinstalace společných 
 prostor bytových domů Na hrázi 24,  
 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5) 

0,0 + 787,5 787,5 

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 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400519 
 – Výměna oken z uliční strany  
 a vstupních dveří, Denisova 10, 12) 

0,0 + 1 480,0 1 480,0 

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200466 
 – Aktualizace pasportu veřejného  
 osvětlení) 

0,0 + 492,5 492,5 

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200444 
 – Rekonstrukce VO ul. Prostějovská) 

0,0 + 169,9 169,9 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300550 
 – Převod pozemků u okružní  
 křižovatky Dluhonská) 

0,0 + 1 906,8 1 906,8 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300672 
 – Převod pozemků 509/10, 509/9,  
 509/3 a 510/10 v k. ú. Předmostí) 

0,0 + 1 362,0 1 362,0 

3725 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 
 – Modernizace systému sběru  
 odpadů v Přerově (EKO-KOM)) 

0,0 + 8 984,0 8 984,0 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200384 
 – Náhradní výsadby včetně následné  
 péče) 

750,0 + 714,8 1 464,8 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200473 
 – Inventarizace stromů na území        
 města) 

0,0 + 1 265,1 1 265,1 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200650 
 – Úprava veřejného prostranství   
 ul. Komenského) 

0,0 + 786,5 786,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 42 262 500 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Tyto finanční prostředky budou použity k financování jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč dle 
výše uvedené tabulky. 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – MĚSTSKÁ POLICIE  
 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

643 437,7 * + 920,0 644 357,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

5311 900  Akce nad 500 tis. Kč (č. 9000689 
 – Nákup služebního devítimístného 
 vozidla pro MP) 

0,0 + 920,0 920,0 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních prostředků 
ve výši 920 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity k financování akce nad 500 tis. Kč 
dle výše uvedené tabulky. 
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2447/23/4/2022 Rozpočtové opatření - převody I a II 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů 
dle důvodové zprávy. 
 
Důvodová zpráva: 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – 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 

644 357,7 * + 1 545,0 645 902,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 297,5 + 1 090,0 1 387,5 

 023  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. (správa dotací) 

400,0 + 455,0 855,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků ve výši 1 545 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Finanční prostředky budou 
vynaloženy: 
� ve výši 1 090 000 Kč na úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejných 

zakázek: 
� „Energetický projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov“ (274 000 Kč), 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (183 000 Kč), 
� smlouvy o poskytování právních služeb (633 000 Kč), 

� ve výši 455 000 Kč na výdaje spojené se zajištěním služeb externího dotačního 
managementu pro akce: 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (351 000 Kč), 
� „Revitalizace rybníků v Předmostí – 1. etapa (dotace)“ (104 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

645 902,7 * + 80,0 645 982,7 

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

rozpočet         
po úpravě 

2141 120  Vnitřní obchod 

 (marketing a propagace) 

203,0 + 40,0 243,0 

2143 120  Cestovní ruch 145,0 + 40,0 185,0 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 80 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Jedná se o finanční prostředky na realizaci 
zakázky „Kolekce fotografií ze života města Přerova“. Fotografie budou následně využity pro 
publikaci v kalendáři a propagaci města Přerova v oblasti cestovního ruchu.  

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – 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 

645 982,7 * + 189,4 646 172,1 

* 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) 

8 791,2 + 144,2 8 935,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 389,4 + 45,2 22 434,6 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 31 322,6 + 189,4 31 512,0 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 189 400 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 
vynaloženy: 
� ve výši 144 200 Kč na výdaje spojené s činností místní správy (informatika, GIS), a to na: 

� měření sítě MAN dostupnost – IPv4 a IPv6 pro příspěvkové organizace (4 000 Kč), 
� servis HW a SW Platebního automatu Payment4U/Card 24 (27 600 Kč), 
� nástroje pro digitální technickou mapu města Přerova (112 600 Kč), 

� na výdaje spojené s činností místní správy (správa), a to na: 
� obložení venkovní zdi spolu s elektro opravami na chatě Svrčov (45 200 Kč). 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

646 172,1 * + 427,3 646 599,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 0,0 + 363,0 363,0 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. (koncepce a rozvoj) 

822,7 + 64,3 887,0 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 427 300 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně či jinak vázané 
prostředky budou vynaloženy: 
� na výdaje spojené s územním plánováním, a to na: 

� pořízení regulačního plánu – řešení bloku kolem tzv. průpichu, jenž je vymezen 
vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova 
a Kojetínská (363 000 Kč), 

� ve výši 64 300 Kč na výdaje spojené s koncepcí a rozvojem statuárního města Přerova, a to 
na: 
� technickou pomoc při návrhu a posouzení úpravy místa pro přecházení mezi stávajícími 

nástupišti autobusového nádraží v Přerově (16 300 Kč), 
� zpracování Posouzení variantního řešení křižovatky silnic I/55, ulic Hulínská, Mírová a 

Nivky (48 000 Kč).  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

646 599,4 * + 100,0 646 699,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. 

130,0 + 100,0 230,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 496,5 + 100,0 38 596,5 

  
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 100 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně vázané prostředky budou 
vynaloženy v rámci dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování 
koncepční části integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2022 – 2027. 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
– ODDĚLENÍ DOPRAVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

646 699,4 * + 621,8 647 321,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 336,0 + 312,1 7 648,1 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 478,5 + 309,7 7 788,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 621 800 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 312 100 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

� vypracování technické pomoci k umístění dopravního značení na místní komunikaci 
nábř. E. Beneše (12 100 Kč), 

� opravu retardéru na ul. Pod Valy (116 300 Kč), 
� opravu zábradlí propustku ev. č. Př-Před-P3, ul. Prostějovská (183 700 Kč), 

� ve výši 309 700 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací, a to 
na: 
� opravu parkovacích míst na nám TGM (77 300 Kč), 
� opravu asfaltového povrchu cyklostezky u Žebračky narušeného kořenovým systémem 

(119 800 Kč), 
� inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení v rozsahu provádění stavby - 

stavba chodníku a malé gabionové podezdívky v ul. Komenského (40 000 Kč), 
� vypracování posouzení stavu opěrné zídky chodníku na ul. Vaňkova (72 600 Kč). 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
– ODDĚLENÍ SPRÁVY OSTATNÍHO MAJETKU  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

647 321,2 * + 7 209,1  654 530,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1032 520  Podpora ostatních produkčních   

 činností 

0,0 + 515,5 515,5 

2321 529  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (rezerva na 

 obnovu) 

830,0 + 3 661,0 4 491,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

652,7 + 173,7 826,4 

3631 52X  Veřejné osvětlení 17 891,8 + 318,3 18 210,1 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 330,0 + 70,0 400,0 

3725 520  Využívání a zneškodňování  

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

5 500,0 + 777,4 6 277,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

5 522,6 + 400,3 5 922,9 

3745 529  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (rezerva na obnovu zeleně) 

0,0 + 1 292,9 1 292,9 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 7 209 100 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� na vyžínání buřeně celoplošně, kombinovaně – LHC Přerov 2 (515 500 Kč), 
� na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury (3 661 000 Kč), 
� na restaurování busty J. Bajáka v areálu parku Michalov (173 700 Kč), 
� ve výši 318 300 Kč na výdaje spojené s veřejným osvětlením, a to na: 

� rozšíření veřejného osvětlení u novostaveb rodinných domů, ul. U Stadionu, Žeravice 
(97 200 Kč), 

� opravu veřejného osvětlení v ul. Denisova po dopravní nehodě (61 100 Kč), 
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� opravu sloupu veřejného osvětlení v ul. Kojetínská po dopravní nehodě (46 000 Kč), 
� opravu zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ul. Lipnická (46 800 Kč), 
� opravu betonové hlavy základu stožáru veřejného osvětlení po dopravní nehodě ul. 

Hranická, Předmostí (3 200 Kč), 
� opravu veřejného osvětlení v ul tř. 17. listopadu po dopravní nehodě (64 000 Kč), 

� na nákup odpadových nádob na bioodpad (70 000 Kč), 
� na úpravu a rozšíření manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný komunální 

odpad v Přerově (777 400 Kč), 
� ve výši 400 300 Kč na výdaje spojené s péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň, a to na: 

� dodání bakteriálního přípravku PTP PLUS na odbahnění Laguny (202 200 Kč), 
� deratizaci veřejných ploch (60 500 Kč), 
� nákup mlžných bran s květináči na mobilní zeleň (137 600 Kč), 

� na tvorbu rezervy na obnovu zeleně (1 292 900 Kč).                     

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
– ODDĚLENÍ BYTOVÉ SPRÁVY  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

654 530,3 * + 2 601,0 657 131,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce 

0,0 + 420,2 420,2 

3612 540  Bytové hospodářství 29 578,0 + 1 146,3 30 724,3 

3613 51X  Nebytové hospodářství 8 456,7 + 337,8 8 794,5 

3613 540  Nebytové hospodářství  2 672,0 + 220,7 2 892,7 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská  

 služba a podpora samostatného  

 bydlení 

9 047,5 + 345,0 9 392,5 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  

 (údržba budov) 

596,3 + 131,0 727,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 601 000 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 420 200 Kč na výdaje spojené se sportovním zařízením ve vlastnictví obce, a to na: 
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� opravu kompresoru na zimním stadionu (145 000 Kč), 
� výrobu a instalaci rolovací mříže do prostor restaurace plaveckého bazénu 

(174 800 Kč), 
� zajištění instalace čtvrthodinového maxima v objektu zimního stadionu (100 400 Kč), 

� ve výši 1 146 300 Kč na výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, a to na: 
� úhradu zřízení ústředního topení a instalaci plynového kotle včetně prací souvisejících 

v bytě č. 6 v bytovém domě Komenského 54 (200 000 Kč), 
� stavební úpravy v bezbariérovém bytě č. 11, Seifertova 2976/21 (157 800 Kč), 
� stavební úpravy v bezbariérovém bytě č. 9, Kozlovská 3380/4 (225 000 Kč), 
� osekání mokrých, zpuchřelých omítek ve sklepních prostorách domu, Na Hrázi 30 

(22 900 Kč), 
� opravu bytu č. 1, Jižní čtvrť I/24/2509 (48 900 Kč), 
� opravu bytu č. 5, Jižní čtvrť III/5 (114 200 Kč), 
� výměnu 9 ks oken v bytech č. 7, 8, 9, Na Odpoledni 2/2178 (317 600 Kč), 
� periodické revize bytů (59 900 Kč), 

� ve výši 337 800 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 
� opravu osvětlení a zásuvek ve třech místnostech suterénu objektu U Bečvy I 

(16 100 Kč), 
� realizaci kanalizační přípojky v objektu bývalé ZŠ Čekyně (36 400 Kč), 
� zbudování vrchní vrstvy podlahové krytiny v knihovně v Kozlovicích (32 400 Kč), 
� opravu štítu obecního domu v Lověšicích (245 500 Kč), 
� opravu plynového kotle ve zdravotní škole (7 400 Kč), 

� ve výši 220 700 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 
� úhradu za vypracování prováděcí PD pro výměnu střešní krytiny včetně prací 

souvisejících, Palackého 1 (96 800 Kč), 
� vyklizení a vyčištění půdních prostor včetně prací souvisejících, Palackého 1 

(9 800 Kč), 
� opravu elektroinstalace, tj. na demontáž původních el. rozvaděčů pro více bytových 

prostor, dodání a montáž el. rozvaděče včetně jističů, proudových chráničů, revize 
a prací souvisejících pro nebytový prostor č. 101, Kozlovská 8 (114 100 Kč), 

� na úklid společných prostor v domech s pečovatelskou službou (345 000 Kč), 
� ve výši 131 000 Kč na výdaje spojené s požární ochranou, a to na: 

� realizaci kanalizační přípojky do objektu hasičské zbrojnice v Čekyni (51 000 Kč), 
� vyčištění žlabů, opravu oplechování a nátěr střechy hasičské zbrojnice dobrovolných 

hasičů v Přerově (80 000 Kč). 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 
8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

657 131,3 * + 1 220,0 658 351,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
 



22 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1014 840  Ozdravování hospodářských zvířat, 

 polních a speciálních plodin  

 a zvláštní veterinární péče 

80,0 + 80,0 160,0 

2169 820  Ostatní správa v průmyslu,  

 stavebnictví, obchodu a službách 

110,0 + 1 140,0 1 250,0 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1 220 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně 
či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

� úhradu za zajištění náhradní péče o týraná zvířata (80 000 Kč), 
� odstranění stavby dle exekučního příkazu (1 140 000 Kč). 

 
SOCIÁLNÍ FOND 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 013  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 1 038,6 1 038,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 5 894,0 + 1 038,6 6 932,6 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 1 038 600 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2022. Převod zůstatku 
je v souladu s příslušným ustanovením vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců města Přerova“, v platném znění. 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
– ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ  
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

658 351,3 * + 764,0 659 115,3 

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

rozpočet          
po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

2 596,8 + 764,0 3 360,8 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 764 000 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 
� úhradu za vyhotovení znaleckých posudků: 

� na ocenění pozemků p. č. 222 a p. č. 218 v k. ú. Přerov (8 000 Kč), 
� na ocenění bytové jednotky č. 2495/7 v domě Sokolovská 6, bytové jednotky 

č. 2496/7 v domě Sokolovská 8, bytové jednotky č. 2497/7 v domě Sokolovská 10 
(40 000 Kč), 

� na ocenění bytové jednotky č. 2563/9 v domě Sokolovská 4, bytové jednotky 
č. 2563/10 v domě Sokolovská 4, bytové jednotky č. 2563/11 v domě Sokolovská 4, 
bytové jednotky č. 2564/9 v domě Sokolovská 2 a bytové jednotky č. 2564/10 v domě 
Sokolovská 2 (40 000 Kč), 

� pro určení ceny v místě a čase obvyklé nemovitostí nám. TGM 8 přední část v k. ú. 
Přerov (35 000 Kč), 

� na stanovení ceny věcného břemene k pozemkům p. č. 1662 v k. ú. Veselíčko a p. č. 
75 v k. ú. Svrčov (10 000 Kč), 

� na stanovení ceny věcného břemene k pozemku p. č. 1034 v k. ú. Újezdec za účelem 
výkupu pozemku (8 000 Kč), 

� na ocenění pozemku p. č. 3161/20 v k. ú. Přerov za účelem prodeje pozemku 
(2 500 Kč), 

� na určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemek p. č. 283/1 v k. ú. Dluhonice 
(4 000 Kč), 

� pro určení výše jednorázové úhrady za 1 bm pozemků dotčených vedením VN v k. ú. 
Dluhonice a k. ú. Přerov (30 000 Kč), 

� pro stanovení ceny zjištění a ceny v místě a čase obvyklé dle geometrického plánu p. 
č. 60/17 v k. ú. Popovice (3 500 Kč), 

� na stanovení ceny zjištěné z ceny v místě a čase obvyklé pro majetkové vypořádání 
k pozemkům pod stavbou chodníku na ul. Růžová, Vinary (9 000 Kč), 

� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemcích p. č. 33/3 a p. č. 590/7 v k. ú. 
Předmostí (5 000 Kč), 

� na stanovení ceny v místě a čase obvyklé částí pozemku p. č. 58 v k. ú. Žeravice 
(5 000 Kč), 

� úhradu za vyhotovení geometrických plánů na: 
� oddělení nemovitostí nám. TGM 8 přední části od budovy Městského domu 

a dvorního traktu budovy nám. TGM 8 a zřízení věcného břemene průchodu, 
průjezdu a štítové zdi (40 000 Kč), 

� oddělení části p. č. 1040/7 v k. ú. Újezdec za účelem následného převodu pozemku 
formou výběrového řízení (30 000 Kč), 

� oddělení části p. č. 2580/4 v k. ú. Přerov na účelem následného převodu pozemku 
formou výběrového řízení (30 000 Kč), 

� oddělení částí p. č. 6820/1, p. č. 6820/19, p. č. 6820/20, p. č. 6820/22 a p. č. 6824/3 
v k. ú. Přerov za účelem následného převodu pozemku formou výběrového řízení 
(50 000 Kč), 
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� vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti vedení veřejného osvětlení na 
pozemcích v k. ú. Čekyně (20 000 Kč), 

� vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti vedení sítí v majetku města na 
pozemcích třetích osob v ul. Hvězdná (50 000 Kč), 

� majetkové vypořádání k pozemkům dotčeným chodníky v Penčicích (50 000 Kč), 
� oddělení části pozemků v k. ú. Žeravice pro realizaci majetkoprávního vypořádání 

s Olomouckým krajem – komunikace, chodníky (15 000 Kč), 
� rozdělení pozemků p. č. 207/2 a p. č. 207/5 v k. ú. Vinary (25 000 Kč), 
� zaměření chodníku v ul. Čekyňská, Žeravice (19 000 Kč), 

� úhradu za vyhotovení pasportu a geometrického plánu: 
� komunikace ul. Doubí p. č. 48/4 v k. ú. Vinary (50 000 Kč), 
� chodníku ul. Doubí p. č. 49/1 v k. ú. Vinary (30 000 Kč), 
� chodníku ul. U Svodnice p. č. 871/2 v k. ú. Újezdec (50 000 Kč), 
� komunikace Pod lesem, Žeravice (50 000 Kč), 
� komunikace ul. Vinařská, Vinary (50 000 Kč), 

� na úhradu za vytyčení hranice pozemků mezi zahrádkami a účelovou komunikací v lokalitě 
za zimním stadionem (5 000 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB – ODDĚLENÍ BYTOVÉ 
SPRÁVY – VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

659 115,3 * + 4 385,5  663 500,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 30 724,3 * + 1 917,2 32 641,5 

3613 540  Nebytové hospodářství 2 892,7 * + 1 502,8 4 395,5 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

9 392,5 * + 965,5 10 358,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 385 500 Kč do rozpočtu roku 2022. Tyto 
budou vynaloženy na vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor 
za rok 2021, rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady je vracen jednotlivým nájemcům. 

 
 



25 
 

PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 
– KULTURNÍ AKCE 
 

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

rozpočet     
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

663 500,8 * + 724,8 664 225,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 1 964,8 + 724,8 2 689,6 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 724 800 Kč do rozpočtu roku 2022. Místní výbory požádaly v souladu s Pravidly 
hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova o převod v loňském 
roce nevyčerpaných finančních prostředků určených na kulturní akce. Jedná se o místní části 
Dluhonice (86 300 Kč), Újezdec (50 500 Kč), Kozlovice (92 400 Kč), Lověšice (127 400 Kč), 
Penčice (54 700 Kč), Čekyně (69 700 Kč), Vinary (79 200 Kč), Žeravice (85 400 Kč), Henčlov 
(30 800 Kč), Předmostí (25 500 Kč), Lýsky (18 700 Kč) a Popovice (4 200 Kč). 
 
PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 
– 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 

664 225,6 * + 533,2 664 758,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 434,6 * + 533,2 22 967,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 31 512,0 * + 533,2 32 045,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 533 200 Kč do rozpočtu 2022. Jedná se o v minulých letech nevyčerpané finanční 
prostředky jednotlivých místních výborů určené na nákup materiálu, drobného vybavení 
a pohonných hmot, a to u místní části Dluhonice (146 100 Kč), Újezdec (74 700 Kč), Kozlovice 
(63 800 Kč), Lověšice (32 200 Kč), Penčice (14 200 Kč), Čekyně (34 600 Kč), Vinary 
(33 200 Kč), Žeravice (40 000 Kč), Henčlov (26 400 Kč), Lýsky (63 200 Kč) a Popovice 
(4 800 Kč). 
 
PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 
– 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 

664 758,8 * + 9 739,1 674 497,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 648,1 * + 1 638,4 9 286,5 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 788,2 * + 4 432,7 12 220,9 

2333 520  Úpravy drobných vodních toků 0,0 + 44,2 44,2 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

826,4 * + 412,7 1 239,1 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

256,5 + 639,8 896,3 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 716,5 + 261,2 1 977,7 

3613 51X  Nebytové hospodářství 8 794,5 * + 1 018,6 9 813,1 

3631 52X  Veřejné osvětlení 18 210,1 * + 166,5 18 376,6 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 400,0 * + 70,0 470,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

5 922,9 * + 851,1 6 774,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

5512 51X  Požární ochrana – dobrovolná část 

 (údržba budov) 

727,3 * + 203,9 931,2 

  * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 9 739 100 Kč. Jedná se o finanční prostředky místních výborů, které 
obdržely ve výši stanoveného limitu a tyto nebyly v loňském roce plně vyčerpány. O využití 
částek rozhodnou místní výbory v roce 2022. Finanční prostředky budou převedeny 
následovně: 
� místní část Dluhonice (UZ 443)           2 736 200 Kč 
� místní část Újezdec (UZ 444)   740 400 Kč 
� místní část Kozlovice (UZ 445)           2 272 900 Kč 
� místní část Lověšice (UZ 446)   893 700 Kč 
� místní část Penčice (UZ 458)                   155 800 Kč 
� místní část Čekyně (UZ 470)              609 900 Kč 
� místní část Vinary (UZ 471)              621 400 Kč 
� místní část Žeravice (UZ 472)                 536 200 Kč 
� místní část Henčlov (UZ 473)      35 100 Kč 
� místní část Lýsky (UZ 475)               863 400 Kč 
� místní část Popovice (UZ 476)    274 100 Kč 
Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.  

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB  
 
AKCE 300 – 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

674 497,9 * + 500,0 674 997,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3392 514  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5142018 
 – Opravy podlah, nové soc. zařízení,  
 KD Dluhonice) 

0,0 + 500,0 500,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 500 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou 
použity k financování akce nad 300 - 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky 
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2448/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 

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

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 
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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. 
 
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 
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2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce 
„Sportovní areál Dluhonice“, neboť vysoutěžená cena je vyšší oproti schválenému  rozpočtu.  
 
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 
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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“.  
 
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 
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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: 
� 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  



38 
 

 
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. 
 
 
2. schvaluje změnu závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 
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 
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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 
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.  
 

 

2449/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

Důvodová zpráva: 

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 

689 753,6 * + 266,2 690 019,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

6 774,0 * + 266,2 7 040,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 266 200 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, 
které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity pro splnění povinnosti dodržování 
akčního plánu na období 2021-2025 dle „Adaptace na změnu klimatu“, a to: 
� Obnova krajiny – vodní prvky, zeleň, realizace prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, 

interakční prvky) na základě územního plánu města, realizace nových krajinných prvků. 
Předmětem plnění bude realizace terénního průzkumu pro návrhy lokalit, technické 
zpravování, digitalizace, zjištění průběhu sítí technické infrastruktury, rozpracování 
návrhů, projednání, zapracování připomínek, zpracování realizační projektové 
dokumentace, zpracování položkového rozpočtu, dopracování návrhů, kompletace 
projektové dokumentace (167 000 Kč), 

� Řízené zvodňování (napouštění) starých říčních ramen z vodního toku Strhanec v NPR 
Žebračka v předjarním období. Předmětem plnění bude realizace studie proveditelnosti, 
která bude obsahovat zhodnocení stávající situace a navrhne možná řešení proveditelnosti 
úprav vodního režimu v NPR Žebračka na území statutárního města Přerova (99 200 Kč). 

 
 

2450/23/4/2022 Participativní rozpočet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

rozpočet 
po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodob.  
 prostředků na bank. účtech 
 

688 968,9 * + 25,0 688 993,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
 

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

rozpočet 
po úpravě 

2141 120  Vnitřní obchod (marketing 
 a propagace) 
 

243,0 * + 25,0 268,0  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

 

2454/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v 
Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy 
ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 
 

690 188,1 * + 60,0 690 248,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 
 

0,0  + 60,0 60,0  

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
   Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 
38 843,9 * + 60,0 38 903,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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2455/23/4/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 
farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela sv. 
Marie Magdalény  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 
 

690 248,1 * + 250,0 690 498,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0  + 46,7 46,7  

3322 110  Zachování a obnova kulturních  
 památek 

0,0  + 203,3 203,3  

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

38 903,9 * + 250,0 39 153,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

2457/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 
(Přerovská internetová televize) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 
 

689 988,1 * + 200,0 690 188,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3341 110  Rozhlas a televize 
 

0,0  + 200,0 200,0  

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

38 643,9 * + 200,0 38 843,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

2458/23/5/2022 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 
  8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech  
 

690 019,8 * + 3 000,0 693 019,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  
 

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

rozpočet 
po úpravě 

5269 130  Ostatní správa v oblasti  
 hospodářských opatření pro krizové 
 stavy (pomoc Ukrajině)  

0,0 + 1 500,0 1 500,0 

5269 5XX  Ostatní správa v oblasti  
 hospodářských opatření pro krizové 
 stavy (pomoc Ukrajině)  

0,0 + 1 500,0 1 500,0 

 

 

2460/23/7/2022 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická   
s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
 
PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
 8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 
 

690 480,1 * + 115,5 690 613,6 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
3113 611  Základní školy (školy v přírodě) 

 
0,0 + 115,5 115,5 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

61X  Školská zařízení 
 

46 444,7 * + 115,5 46 560,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

 

2462/23/8/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
  8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 
 

688 993,9 * + 15,0 689 008,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

2321 840  Odvádění a čištění odpadních 
 vod a nakládání s kaly 
 

0,0  + 15,0 15,0  

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

38 628,9 * + 15,0 38 643,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 


