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Důvodová zpráva: 

ÚVĚR NA ZATEPLENÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 
 prostředky 

990,0 + 2 034,0 3 024,0 

 
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 + 2 034,0 
- 2 034,0 

6 083,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 34 773,5 + 2 034,0 36 807,5 

 
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 
a nádvoří) o výměře 693 m² v k. ú. Přerov. Čerpání úvěru je podmíněno uzavřením zástavní 
smlouvy a zajištěním závazku z úvěrové smlouvy zřízením zástavního práva k zateplované 
nemovitosti, obě podmínky byly splněny, úvěr je tedy možné čerpat. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti bude do rozpočtu zapojena zbývající část úvěru na úhradu faktur od 
dodavatele, které budou částečně financovány z bezúročného úvěru. Vzhledem k tomu, že 
akce je v rozpočtu předfinancována, budou uvolněné prostředky města převedeny do rezervy 
na nerozpočtované výdaje. 
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 23 967,8 - 31,0 23 936,8 

6221 360  Humanitární zahraniční pomoc přímá 
 (pomoc Ukrajině)  

0,0 + 31,0 31,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 260,2 - 31,0 33 229,2 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
31 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na nákup drobného materiálu, občerstvení 
a varných konvic pro uprchlíky, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny.  
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

693 019,8 + 450,0 693 469,8 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 2 827,8  + 450,0 3 277,8 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 450 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity k financování 
projektových dokumentací k akcím: 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Jižní čtvrť II“ (200 000 Kč), 
� „Zřízení parkovacích stání na nábř. Dr. E. Beneše“ (250 000 Kč). 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 
 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 
693 469,8 * + 79,0 693 548,8 

 * 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. 

3 450,8 + 79,0 3 529,8 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 79 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na úhradu nájmu části 
pozemků p. č. 6868/1 (dočasný zábor – 500 m, trvalý zábor – 530 m) a p. č. 6868/6 (dočasný 
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zábor – 175 m, trvalý zábor – 406 m) vše v k. ú. Přerov za účelem realizace a provozování 
veřejně prospěšné stavby s názvem „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“.  
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

693 548,8 * + 105,0 693 653,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3113 610  Základní školy 27 344,4 + 105,0 27 449,4 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 560,2 + 105,0 46 665,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 105 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na odstranění havárie ležaté 
kanalizace u ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

693 653,8 * + 560,0 694 213,8 

* 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 2 995,1 + 560,0 3 555,1 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 560 000 Kč. Finanční 
prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí 
výsledku hospodaření, budou použity na modernizaci městského kamerového dohlížecího 
systému. Na uvedený projekt lze získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 60 %.  
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

694 213,8 * + 35,5 694 249,3 

 * 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 3 555,1 * + 35,5 3 590,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 35 500 Kč. Finanční 
prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí 
výsledku hospodaření, budou použity na nákup fotopasti, jako náhradu za přístroj, který byl 
odcizen v říjnu 2021. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

17 123,8 - 15,3 17 108,1 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 36 807,5 * + 15,3 36 822,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

625  Městská knihovna - příspěvek na odpisy  
 movitého i nemovitého majetku 

133,9 - 15,3 118,6 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
příspěvkové organizace Městská knihovna v Přerově o 15 300 Kč. Příspěvek bude snížen 
z důvodu prodloužení doby odepisování u čtyř kusů dlouhodobého majetku (server, kopírka, 
tiskárna a program PC).  
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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 

694 249,3 * + 116,3 694 365,6 

* 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)) 

600,0 + 116,3 716,3 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření  – posílení rozpočtu 
o 116 300 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na organizaci dvou Místních 
dnů pro klima a energii v průběhu roku 2022 – 2023 a s tím spojené propagace a zajištění 
publicity po celou dobu projektu. 
 
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 

694 365,6 * + 3 000,0 697 365,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500714 
 –  Obměna datových úložišť) 

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

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 000 000 Kč. 
Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou 
součástí výsledku hospodaření, budou použity na obměnu datového úložiště a s tím 
i páteřních SAN fiberchannel switchů, které jsou nyní výkonem i počtem portů 
nadimenzovány na stávající pole a s novými by kvalitně a korektně nefungovaly. 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
ZAPOJENÍ NÁHRADY ÚJMY ZA ZTÍŽENÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2324 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky  
 a náhrady 

370,0 + 3 186,5 3 556,5 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

1037 52X   Celospolečenské funkce lesů 0,0 + 319,0 319,0 

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

7 040,2 + 1 592,9 8 633,1 

3745 529  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (rezerva na obnovu zeleně) 

1 292,9 + 1 274,6 2 567,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
finančních prostředků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v celkové výši 3 186 515 Kč 
do rozpočtu města. Předmětnými finančními prostředky je kompenzována vzniklá újma za 
ztížené lesní hospodaření na pozemcích nacházejících se na území národní přírodní rezervace 
Žebračka a budou použity na: 
� opravy lesních cest, propustků, odvodnění aj. - lesní infrastruktura je na hraně životnosti 

a je nutné se o ni starat s péčí řádného hospodáře. Opravy jsou jednou z podmínek, ke které 
se město zavazuje při podání žádosti o finanční příspěvek za ztížené hospodaření v lesích 
NPR Žebračka (319 015 Kč),  

� kácení dřevin, ořezy – zásahy jsou vyvolané stávajícím stavem dřevin na území města, 
který vyplynul z provedené pasportizace. Ta jednoznačně nastínila stav stromů v mnoha 
případech jako havarijní, a tudíž je nutné eliminovat nebezpečí ohrožení zdraví občanů 
a majetku (592 900 Kč), 

� vypracování územní studie sídelní zeleně, tedy vytvoření závazného dokumentu pro 
komplexní řešení zeleně ve městě, a to včetně plánů údržby či lokalizace vhodných ploch 
pro výsadby. Jedná se o základní dokument, který podporuje možné získání dotačních 
finančních prostředků na zeleň (1 000 000 Kč), 

� vytvoření rezervy na obnovu zeleně v majetku statutárního města Přerova což je základní 
podmínkou pro získání celkové dotace za ztížené hospodaření v lesích NPR Žebračka              
(1 274 600 Kč). 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

697 365,6 * + 490,0 697 855,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3632 5XX  Pohřebnictví 40,0  + 490,0 530,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 490 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na vybudování 61 
urnových šachet na hřbitovech v Přerově a místních částech (Čekyně, Penčice, Dluhonice, 
Lověšice a Předmostí). 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

 2322 500  Příjem z pojistných plnění 227,5 + 124,5 352,0 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

697 855,6 * + 16,0 697 871,6 

* 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 500,2 + 140,5 640,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 140 500 Kč na výměnu řídícího systému rozvaděče pro ovládání venkovních 
atrakcí na plaveckém bazénu Přerov, který byl poškozen úderem blesku. K financování bude 
do rozpočtu zapojen příjem z pojistného plnění a 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 

697 871,6 * + 1 687,7 699 559,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3313 51X  Filmová tvorba, distribuce, kina a  
 shromažďování audiovizuálních  
 archiválií 

0,0 + 180,0 180,0 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních  
 památek (zámek, TGM 8) 

447,2 + 90,0 537,2 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot  
 místního kulturního, národního 
 a historického povědomí (kaple,  
 sochy, čestné hroby aj.) 

1 239,1 + 80,3 1 319,4 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  
 obce 

640,7 * + 310,0 950,7 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 813,1 + 427,4 10 240,5 

3412 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100715 
 –  Oprava stropní konstrukce sportovní  
 haly) 

0,0 + 600,0 600,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 1 687 700 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané 
hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na: 
� nákup zvukového procesoru, který je nezbytný pro provoz kina – projekci. U stávajícího 

zvukového procesoru, který je v provozu od roku 2002 se začínají projevovat výpadky 
funkčnosti (180 000 Kč), 

� nákup a montáž spouštěcích garnýží v Mervartově sále na zámku v Přerově (50 000 Kč), 
� opravu střechy zámku – zatékání po dešti (40 000 Kč), 
� restaurování busty A. Mervarta v areálu parku Michalov (80 300 Kč), 
� opravu jednotky měření a regulace dávkování bazénové chemie u dětského bazénu v areálu 

PA Přerov. Stávající jednotka měření je stará cca 15 let a její provoz je aktuálně velmi 
nespolehlivý. Jednotka je neopravitelná a je nutná její výměna (310 000 Kč), 

� opravu střechy na objektu budovy TGM 5, kde se projevilo zatékání (80 000 Kč), 
� opravu střechy budovy Palackého 19 - zatékání (100 000 Kč),  
� odvlhčení a opravu terasy budovy U Bečvy 1 (200 000 Kč), 
� opravu plynového kotle v budově zdravotní školy (7 400 Kč), 
� vypracování PD na vybudování koupelny v suterénu objektu charity U Bečvy 1 

(40 000 Kč), 
� akci „Oprava stropní konstrukce sportovní haly“. Jedná se podsklepenou část haly v šířce 

cca dvou metrů, která je zakrytá stropní dřevěnou roštovou konstrukcí podepřenou 
dřevěnými trámy. Vzhledem k prolínající vlhkosti a vodě v neodvětrávaném prostoru došlo 
k poškození nosných trámů a části roštu krycích desek podlahy hnilobou (600 000 Kč). 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

699 559,3 * + 321,2 699 880,5 

* 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. 3 529,8 * + 321,2 3 851,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 321 200 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity: 
� na nájem a bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Horní  

Moštěnice, na kterém se nachází stavba – autobusová točna vybudovaná  
statutárním městem Přerov (142 400 Kč), 

� na nájem za užívání pozemků p. č. 484/2, 481, 502/1 v k. ú. Předmostí po dobu realizace 
stavby Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS na základě nájemní smlouvy se 
Správou železnic s. p. (15 600 Kč), 

� za zřízení věcného břemene k tíži pozemků: 
� p. č. 6855 v k. ú. Přerov pro realizaci stavby Cyklostezka Palackého (5 000 Kč), 
� p. č. 88 v k. ú. Žeravice pro realizaci stavby Veřejné osvětlení Žeravice (5 000 Kč), 
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� p. č. 662, 663 v k. ú. Penčičky pro realizaci stavby Oprava mostu přes potok Olešnice v ul. 
U potoka (2 000 Kč), 

� p. č. 119, 123 v k. ú. Žeravice pro realizaci stavby Veřejné osvětlení v Žeravicích 
(1 200 Kč), 

� p. č. 509/1 v k. ú. Předmostí pro realizaci stavby Úprava silnice I/47 v místě napojení 
EMOS v Přerově – veřejné osvětlení (30 000 Kč), 

� na úhradu za vyhotovení znaleckého posudku: 
� na ocenění bytových jednotek č. 2588/54 a č. 2588/55 v domě Klivarova 4, bytové 

jednotky č. 2795/7 v domě Velká Dlážka 34 (30 000 Kč), 
� na ocenění bytových jednotek č. 2631/8 v domě Vaňkova 14, č. 2578/7 v domě Želatovská 

13, č. 2566/29 v domě Žižkova 1 (40 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé nemovitostí bývalého Strojaře včetně movitých 

věcí (50 000 Kč). 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210   Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

0,0 + 2 500,0 2 500,0 

 

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

rozpočet        
po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300621 
 –  Kompenzace Dluhonice - společná  
 stezka pro cyklisty a pěší Precheza  
 (výkup pozemků)) 

0,0 + 2 500,0 2 500,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
účelové investiční dotace ve výši 2 500 000 Kč od Olomouckého kraje. Finanční prostředky 
jsou určeny na částečnou úhradu výdajů v rámci „Kompenzace Dluhonice – II. etapa“ a budou 
použity na výkup pozemků pro cyklostezku Precheza.  
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3612  540  Bytové hospodářství 32 561,5 - 21,0 32 540,5 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním  
 skupinám fyzických osob (APK,  
 manažer) 

2 789,0 + 21,0 2 810,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 21 000 Kč. Z důvodu správného zařazení dle rozpočtové 
skladby budou finanční prostředky vyčleněné v rámci Programu prevence kriminality – 
Domovník – preventista převedeny na paragraf 4349. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

699 880,5 * + 800,0 700 680,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3613  540  Nebytové hospodářství 4 395,5 - 900,0 3 495,5 

3612 540  Bytové hospodářství 32 540,5 * + 1 700,0 34 240,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 900 000 Kč a posílení rozpočtu o 800 000 Kč. Finanční 
prostředky původně určené na vyplacení přeplatků u nebytových prostor a finanční prostředky 
vybrané na zálohách v loňském roce, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity 
na vyplacení přeplatků vyúčtování služeb spojených s užíváním prostor v bytech.  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

700 680,5 * + 5 000,0 705 680,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet       
po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400713 
 –  Opravy volných bytů) 

0,0 + 5 000,0 5 000,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 5 000 000 Kč.  Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané 
hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na opravy 
vybraných volných bytových jednotek umístěných v domech SVJ a určených pro „výběrová 
řízení“ k nájemnímu bydlení. Konktrétně se jedná o: 
� byt č. 10, ul. Dr. Milady Horákové 26/13 (300 000 Kč), 
� byt č. 1, ul. Purkyňova 2483/12 (270 000 Kč), 
� byt č. 6, ul. Jižní čtvrť 2490/26 (470 000 Kč), 
� byt č. 4, ul. Petra Jilemnického 2505/7 (470 000 Kč), 
� byt č. 5, ul. Petra Jilemnického 2505/7 (470 000 Kč), 
� byt č. 1, ul. Jižní čtvrť IV 2523/7 (270 000 Kč), 
� byt č. 5, ul. Jižní čtvrť IV 2545/9 (280 000 Kč), 
� byt č. 3, ul. Jižní čtvrť II 2539/17 (270 000 Kč), 
� byt č. 5, ul. Jižní čtvrť II 2548/11 (270 000 Kč), 
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� byt č. 4, ul. Jižní čtvrť II 2549/10 (150 000 Kč), 
� byt č. 1, ul. Jižní čtvrť II 2549/10 (270 000 Kč), 
� byt č. 7, ul. Jižní čtvrť II 2600/1 (270 000 Kč), 
� byt č. 8, ul. Jižní čtvrť II 2600/1 (270 000 Kč), 
� byt č. 2, ul. Jižní čtvrť II 2603/4 (270 000 Kč), 
� byt č. 1, ul. Jižní čtvrť II 2603/4 (270 000 Kč), 
� byt č. 5, ul. Šrobárova 2660/6 (430 000 Kč). 

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

opatření 
rozpočet     

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

705 680,5 * + 2 352,0 708 032,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400710 
 –  Výměna oken vestavby bytů 45–49,  
 Sokolovská 2, 4) 

0,0 + 952,0 952,0 

3613 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400711 
 –  Výměna oken z uliční strany  
 u nebytového prostoru č. 105,  
 Kratochvílova 14) 

0,0 + 1 400,0 1 400,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 2 352 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na financování akcí: 
� „Výměna oken vestavby bytů 45-49, Sokolovská 2, 4“, shromáždění Společenství 

vlastníků jednotek domu č. p. 2564, 2563, Sokolovská 2, 4 schválilo kompletní 
rekonstrukci střešního pláště spočívající ve výměně stávající skladby střešního pláště a 
zesílení nosných prvků, v souvislosti s rekonstrukcí je nutné provést i výměnu oken 
(952 000 Kč), 

� „Výměna oken z uliční strany u nebytového prostoru č. 105, Kratochvílova 14“ – spolu 
s výměnou původních oken budou provedeny i související stavební opravy, očištění 
a nátěry venkovních konstrukcí, mříží a oprava soklu (1 400 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

708 032,5 * + 300,0 708 332,5 

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

rozpočet          
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 310,3 + 200,0 12 510,3 

3113 610  Základní školy 27 449,4 * + 100,0 27 549,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 665,2 * + 300,0 46 965,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 300 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na zajištění alespoň 
částečného dodržení plánu údržby zeleně v mateřských a základních školách na základě plánů 
zaslaných odborem správy majetku a komunálních služeb jednotlivým školským zařízením.  
 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

708 332,5 * + 148,0 708 480,5 

* 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 3 590,6 * + 148,0 3 738,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 148 000 Kč. Finanční 
prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí 
výsledku hospodaření, budou použity na pokrytí výdajů spojených s přijetím nového strážníka 
(vybavení a rekvalifikační kurz).  
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REZERVA ROZPOČTU 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

708 480,5 * + 281 332,6 989 813,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 36 822,8 * + 281 332,6 318 155,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zdrojů rezervy roku 2021 
ve výši 281 332 600 Kč za těmito účely: 
� navýšení PHM - včetně MHD (5 000 000 Kč), 
� provoz TGM bez pronajatého patra (500 000 Kč), 
� kompenzace Dluhonice (13 200 000 Kč), 
� schválené záměry (7 267 000 Kč), 
� konání místního referenda (1 410 000 Kč), 
� dostavba domova pro seniory – pavilon G (80 000 000 Kč), 
� rekonstrukce TGM 16 (80 000 000 Kč), 
� havárie (25 000 000 Kč), 
� propad daňových příjmů (21 213 300 Kč),  
� akce nad 500 tis. Kč (26 000 000 Kč), 
� notebooky pro zastupitele v novém volebním období 2022-2026 (500 000 Kč), 
� nerozpočtované výdaje (21 242 300 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 
   PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

2212  55X  Silnice 9 195,5 - 10,0 9 185,5 

2219 55X  Ostatní záležitostí pozemních  
 komunikací 

11 585,7 + 10,0 11 595,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 10 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
dofinancování opravy chodníku v ul. Hanácká v Popovicích. Jedná se o převod v rámci 
finančních prostředků místní části Popovice na základě jejího požadavku. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

2212  55X  Silnice 9 185,5 * - 317,3 8 868,2 

2219 55X  Ostatní záležitostí pozemních  
 komunikací 

11 595,7 * - 1 581,8 10 013,9 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 240,5 * - 240,0 10 000,5 

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

8 633,1 * - 75,7 8 557,4 

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

1 890,9 + 2 214,8 4 105,7 

* počáteční stavy navazují výše uvedené úpravy  
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 2 214 800 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
dofinancování opravy chodníku v ul. Na Zábraní v Kozlovicích. Jedná se o převod v rámci 
finančních prostředků místní části Kozlovice na základě jejího požadavku. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

989 813,1 * + 179,5 989 992,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře (kulturní   
 domy) 

896,3 + 20,0 916,3 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 000,5 * + 159,5 10 160,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 179 500 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na:  
� opravy havárií vody, topení, elektřiny a samotných objektů kulturních domů (Lověšice – 

8 000 Kč, Vinary – 6 000 Kč, Dluhonice – 6 000 Kč),  
� opravu a nátěr střechy úřadovny v Lýskách (50 000 Kč), 
� očištění a ošetření nátěrem střechy úřadovny v Čekyni (100 000 Kč), 
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� dofinancování opravy štítu obecního domu v Lověšicích – stavba lešení. Důvodem jsou 
změny prostorových podmínek na pozemku sousedícím s opravovaným obecním domem 
(9 500 Kč), 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

989 992,6 * + 160,0 990 152,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  
 (údržba budov) 

931,2 + 160,0 1 091,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 160 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na vybudování 
venkovní garáže pro hasičskou zbrojnici v Újezdci, část finančních prostředků bude použita 
také na opravu vnitřních omítek v hasičské zbrojnici po zatečení střechou. 
 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

990 152,6 * + 5,0 990 157,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 5,0 5,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě  

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 153,9  + 5,0 39 158,9 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč. Jedná se 
o individuální dotaci v souvislosti s konáním Benefičního Galavečera v kostele Očišťování 
Panny Marie v Dubu nad Moravou. K financování budou použity prostředky ze zlepšeného 
plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

990 157,6 *  + 5,0 990 162,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3429 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace 
 (individuální dotace)  

0,0  + 5,0 5,0 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 158,9 * + 5,0 39 163,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč na 
poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky konané obcí Rajnochovice, se sídlem Rajnochovice 
144, 768 71 Rajnochovice, IČ: 00287661 na obnovu požárem zničené chaty Tesák, osvědčenou 
Krajským úřadem Zlínského kraje. K financování budou použity 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 

990 162,6 *  + 4 600,0 994 762,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210709 
 –  Rekonstrukce 3. a 4. NP zdravotní  
 školy v Přerově) 

0,0 + 4 600,0 4 600,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 4 600 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na financování akce 
„Rekonstrukce 3. a 4. NP zdravotní školy v Přerově“. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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)  

600,0 - 500,0 100,0 

6221 610  Humanitární zahraniční pomoc přímá  
 (pomoc Ukrajině)  

0,0 + 500,0 500,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 965,2 * + 500,0 47 465,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 500 000 Kč.  Finanční prostředky původně vyčleněné na nákup humanitární pomoci budou 
použity na zajištění financování pracovní pozice pedagogického pracovníka ve výukových 
skupinách základních škol. Jedná se o účelově určené prostředky, které budou vyúčtovány 
a zůstatek vrácen do rozpočtu města. 

  

 


