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2954/80/4/2022 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
 
Důvodová zpráva: 
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – VRATKA DOTACE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů           
 a podobné příjmy 

104,3 + 4,6 108,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání  239,1 + 4,6 243,7 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 4 600 Kč 
z důvodu realizace vratky dotace. Mateřská škola Radost Přerov, Kozlovská 44 obdržela v roce 
2020 v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy účelovou neinvestiční dotaci 
na projekt Šablony II. Z důvodu nedočerpání této dotace vznikla vratka ve výši 4 572 Kč. 
Nedočerpané finanční prostředky zaslala MŠ na účet zřizovatele.  
 
ÚVĚR NA ZATEPLENÍ 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 
 prostředky 

0,0 + 990,0 990,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

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

6 083,5 + 990,0 
- 990,0 

6 083,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 783,5 + 990,0 34 773,5 

 
Mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic (dále SFPI) byla v rámci 
programu „Zateplování“, určeného na energetickou modernizaci bytových domů, uzavřena dne 
14.01.2022 smlouva o zvýhodněném úvěru ve výši do 4 257 586 Kč na financování akce 
„Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3“. Dne 02.02.2022 pak byla uzavřena 
zástavní smlouva k nemovitostem, kterou byly zastaveny bytové jednotky v bytovém domě 
č. p. 1949 k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p. č. 1160 (zastavěná plocha 
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a nádvoří) o výměře 693 m² v k. ú. Přerov. Čerpání úvěru je podmíněno zapsáním zástavy 
v katastru nemovitostí, přičemž tento proces zatím není ukončen. S ohledem na skutečnost, že 
lze předpokládat splatnost faktur, je navrženo zapojení části úvěru na jejich financování. 
Vzhledem k tomu, že akce je v rozpočtu předfinancována, budou uvolněné prostředky města 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 
 

 

2976/80/9/2022 Poskytnutí mimořádné dotace - Klíč-centrum sociálních služeb, p.o. 

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

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
   Dotační program B 

 
416,8 - 2,0 414,8 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním  
 skupinám obyvatelstva 
 

0,0 + 2,0 2,0 

 
 


