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2980/81/4/2022 Rozpočtové opatření č. 5 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

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

65 940,9 - 672,0 65 268,9 

3639 120  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. (marketing a propagace  
 Blažkův dům) 

0,0 + 672,0 672,0 

 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
672 000 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu odboru řízení projektů a investic vyčleněné na akci 
„Blažkův dům – inovační centrum“ budou převedeny do rozpočtu kanceláře primátora, kde 
budou použity na zajištění marketingu a propagace objektu inovačního centra a budoucích 
služeb jím poskytovaných. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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) 
 

1 500,0 - 900,0 600,0 

6221 130  Humanitární zahraniční pomoc přímá 
 (pomoc Ukrajině)  

0,0 + 900,0 900,0 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
900 000 Kč. Finanční prostředky jsou vyčleněny na nákup humanitární pomoc. K přesunu mezi 
paragrafy dochází z důvodu správného zařazení dle rozpočtové skladby. 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 9 286,5 - 76,0 9 210,5 

 5XX  Projektové dokumentace (doprava)  2 751,8 + 76,0 2 827,8 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 76 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování realizace 
přeložek inženýrských sítí, které jsou vyvolány plánovanou stavební akcí „Rekonstrukce mostu 
v ul. U Koupaliště, Penčice“, včetně inženýrských činností a vyřízení společného povolení 
stavby. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

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) 

787,5 - 787,5 0,0 

3612 544  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5440706 
 – Opravy elektroinstalace  
 společných prostor domu gen.  
 Štefánika 7) 

0,0 + 787,5 787,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 787 500 Kč. Finanční prostředky z akce „Opravy elektroinstalace 
společných prostor bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4,5“, která je již 
ukončena, budou použity na opravu elektroinstalace společných prostor v bytovém domě gen. 
Štefánika 7 spočívající ve výměně el. rozvodů, el. rozvaděčů pro elektroměry, osvětlení 
společných prostor domu, zednických prací a prací souvisejících. 

 
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) 

500,0 - 500,0 0,0 

3613 544  Akce 300 - 500 tis. Kč (č.5442030 
 – Výměna výloh a vstupních dveří,  
 Kozlovská 2) 

0,0 + 500,0 500,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že realizace akce „Opravy podlah, nové soc. 
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zařízení, KD Dluhonice“ byla začleněna do souboru akcí „Kompenzace Dluhonice“ 
a realizována v rámci jiné akce, budou uvolněné finanční prostředky použity na financování 
výměny původních výkladů a vstupních dveří do nebytového prostoru č. 190/101 v ul. 
Kozlovská, kde dochází k zatékání, vlhkosti a plísním. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 
3612 540  Bytové hospodářství 32 641,5 - 80,0 32 561,5 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce  

420,2 + 80,0 500,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 80 000 Kč. Jelikož se nepředpokládá zpracování technických posouzení 
výskytu vlhkostí a plísní v bytových domech v rozsahu plánovaném v roce 2021, budou 
uvolněné finanční prostředky použity na opravu mimoúrovňové nerezové skluzavky dětského 
bazénu na plaveckém areálu Přerov. Skluzná plocha se uvolnila od konstrukce a došlo 
k poškození nerezového povrchu. Vznikly praskliny, které jsou pro uživatele nebezpečné a při 
užívání ve stávajícím stavu by mohlo dojít ke zranění osob. 
 
ZAPOJENÍ DOTACE DO ROZPOČTU MĚSTA 2021 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 
 transfery od krajů 

2 013,9 + 16 101,7 18 115,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 25 868,6 + 16 101,7 41 970,3 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova – příspěvek  
 na mzdové náklady včetně pojištění 

10 472,0 + 16 101,7 26 573,7 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 16 101 702 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro Sociální 
služby města Přerova na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2022. 
Dle vyjádření Olomouckého kraje se z důvodu hospodaření státního rozpočtu v rozpočtovém 
provizoriu jedná o první část dotace. Po schválení státního rozpočtu proběhne další kolo 
financování sociálních služeb. Finanční prostředky dotace budou poskytnuty příjemci až po 
jejich připsání na účet statutárního města Přerova.  


