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Důvodová zpráva: 

SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4112 210  Neinv. přijaté transfery ze 
 státního rozpočtu v rámci 
 souhrnného dotačního vztahu 

59 708,0  -  75,5 59 632,5 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

994 762,6 * + 75,5 994 838,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 
státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 
59 632 500 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy včetně příspěvku na 
opatrovnictví. V rozpočtu statutárního města na rok 2022 je souhrnný dotační vztah zahrnut 
v očekávané výši 59 708 000 Kč, z toho důvodu bude provedena výše uvedená úprava. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

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

37 577,5  - 1 400,0 36 177,5 

 025  Projektové dokumentace (investice) 31 005,1 + 1 400,0 32 405,1 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 400 000 Kč. Finanční prostředky ze zrušené akce „Rekonstrukce smuteční síně na 
Městském hřbitově v Přerově“ budou použity na zpracování projektových dokumentací 
k akcím: 
� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Velká Dlážka 5 (ITI 2021+)“ 

(310 000 Kč), 
� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Za mlýnem 1 (ITI 2021+)“ 

(360 000 Kč), 
� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Boženy Němcové 16 (ITI 2021+),“ 

(100 000 Kč), 
� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Svisle 13 (ITI 2021+),“ 

(410 000 Kč), 
� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ U tenisu 4 (ITI 2021+)“ 

(220 000 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

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

36 177,5 *  - 30 608,0 5 569,5 

3111 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210722 
 –  Rekonstrukce elektroinstalace  
 v 1. NP, MŠ Komenského 25) 

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

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 
 –  Modernizace učeben, kabinetů  
 a školních družin, ZŠ Velká Dlážka 5  
 (ITI 2021+)) 

0,0 + 4 498,0 4 498,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210717 
 –  Modernizace učeben, kabinetů  
 a školních družin, ZŠ Za mlýnem 1  
 (ITI 2021+)) 

0,0 + 6 210,0 6 210,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210718 
 –  Modernizace učeben, kabinetů  
 a školních družin, ZŠ Boženy  
 Němcové 16 (ITI 2021+)) 

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

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210719 
 –  Modernizace učeben, kabinetů 
  a školních družin, ZŠ Svisle 13  
 (ITI 2021+)) 

0,0  + 8 200,0 8 200,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210720 
 –  Modernizace učeben, kabinetů  
 a školních družin, ZŠ U tenisu 4  
 (ITI 2021+)) 

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

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210721 
 –  Rekonstrukce povrchu venkovního  
 hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5) 

0,0 + 4 700,0 4 700,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 30 608 000 Kč. Finanční prostředky ze zrušené akce „Rekonstrukce smuteční síně na 
Městském hřbitově v Přerově“ budou použity na financování akcí nad 500 tis. Kč: 

� „Rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP, MŠ Komenského 25“ – elektroinstalace je 
v nevyhovujícím stavu, neodpovídá potřebám provozu mateřské školy a dochází k častým 
poruchám (2 500 000 Kč), 

� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Velká Dlážka 5 (ITI 2021+)“ – 
učebny technického kreslení a robotiky, fyziky a chemie, praktických činností a dílen a 5ti 
oddělení s kabinetem ve školní družině (4 498 000 Kč), 

� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Za mlýnem 1 (ITI 2021+)“ – 
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multimediální učebna s pomůckami, učebna přírodních věd s pomůckami, bezbariérové 
WC a schodolez (6 210 000 Kč), 

� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Boženy Němcové 16 (ITI 2021+)“ – 
2 oddělení školní družiny s kabinetem (1 500 000 Kč), 

� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Svisle 13 (ITI 2021+)“ – 4 oddělení 
školní družiny, učebny fyziky a chemie s kabinetem, zázemí pro školní poradenské 
pracoviště, nová PC učebna a školní cvičná kuchyňka (8 200 000 Kč), 

� „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ U tenisu 4 (ITI 2021+)“ – učebna 
fyziky s kabinetem a učebna chemie s kabinetem (3 000 000 Kč), 

� „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ – původní tartanový 
povrch je rozpadlý a pro pohyb osob nebezpečný (4 700 000 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

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

1 500,0 - 1 500,0 0,0 

6221 5XX  Humanitární zahraniční pomoc přímá  
 (pomoc Ukrajině)  

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

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 1 500 000 Kč. Finanční prostředky jsou vyčleněny za účelem 
humanitární pomoci. K přesunu mezi paragrafy dochází z důvodu správného zařazení dle 
rozpočtové skladby. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

994 838,1 * + 100,0 994 938,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

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

600,0 * + 100,0 700,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 100 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty 
v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce 
„Oprava stropní konstrukce sportovní haly“. Jedná se o finanční prostředky na havarijní 
zajištění trámové konstrukce stropu - dočasné havarijní vypodložení podlahy v místě 
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podzemních prostor. Stávající trámy jsou shnilé, poškozené v části konstrukce dřevomorkou. 
Z důvodu předejití úrazu osob a poničení povrchu nebo propadu bylo nutné podlahu dočasně 
vypodložit dřevěnými trámy (30 000 Kč). Pro užívání malé sportovní haly je nutné 
poškozenou konstrukci přeprojektovat, včetně úprav prostor proti vlhkosti a zabezpečit 
funkčnost hřiště (70 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210690 
 –  Rekonstrukce atiky, ZŠ  
 Želatovská) 

3 000,0 - 3 000,0 0,0 

3111 610  Mateřské školy 12 510,3 * + 2 700,0 15 210,3 

3113 610  Základní školy 27 549,4 * + 300,0 27 849,4 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 465,2 * + 3 000,0 50 465,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 3 000 000 Kč. Finanční prostředky z akce „Rekonstrukce atiky, ZŠ Želatovská“, která byla 
vedením města odložena, budou použity na nezbytné opravy a údržbu v MŠ a ZŠ, včetně 
přípravy projektových dokumentací. Přesuny finančních prostředků na konkrétní školská 
zařízení budou prováděny dle zajištění cenových nabídek či provedení výběrových řízení. 
U ZŠ se může jednat o ZŠ Hranická – venkovní schodiště, ZŠ Svisle – osvětlení tělocvičny. 
U MŠ pak o vytápění (plynový kotel) v MŠ Kratochvílova, rekonstrukci schodiště, přístřešku 
nad schodištěm a vchodové dveře u MŠ Vinary, vytápění (2 plynové kotle) v MŠ Újezdec 
a MŠ Píšťalka.   

 
ÚTVAR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  
 veřejného prostranství 

1 664,2  + 7,0 1 671,2 
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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) 
 

100,0 * - 100,0 0,0 

6221 130  Humanitární zahraniční pomoc přímá  
 (pomoc Ukrajině)  

900,0 - 194,0 706,0  

6221 01X  Humanitární zahraniční pomoc přímá  
 (pomoc Ukrajině) 

0,0 + 294,0 294,0 

6330 011  Převody vlastním fondům  
 v rozpočtech územní úrovně (sociální  
 fond) 

5 822,0 + 7,0 5 829,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

01X  Magistrát – platy, pojistné, školení 207 148,4 + 294,0 207 442,4 

 
SOCIÁLNÍ FOND 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4134 013  Převody z rozpočtových účtů 5 822,0 + 7,0 5 829,0 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 6 932,6 + 7,0 6 939,6 
 

 
Útvar kancelář tajemníka požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 301 000 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na mzdové prostředky v souvislosti se zřízením nové 
pracovní pozice – koordinátora styku s ukrajinskými uprchlíky na Magistrátu města Přerova. 
K financování budou převedeny finanční prostředky původně vyčleněné na nákup 
humanitární pomoci a zapojeny zvýšené příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

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

5 569,5 * - 1 250,0 4 319,5 

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

6 740,5 + 1 250,0 7 990,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 1 250 000 Kč. Finanční prostředky ze zrušené akce „Rekonstrukce 
smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově“ budou použity na dofinancování akce 
„Revitalizace rybníků v Předmostí – I. etapa (dotace)“.  


