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3072/83/3/2022 Rozpočtové opatření č. 7 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
VRATKA DOTACE – STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PASPORTIZACE MĚSTA 
PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  
 veřejného prostranství 

1 000,0 664,2 1 664,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání 298,0 664,2 962,2 

 
Statutární město Přerov jako příjemce dotace z projektu Strategického řízení a pasportizace 
města Přerova v rámci Operačního projektu Zaměstnanost obdržel prostřednictvím 
informačního systému MS2014+ dne 22.03.2022 od poskytovatele dotace (Ministerstva práce 
a sociálních věcí): 
� výzvu k vrácení dotace nebo její části ve výši 273 846,07 Kč, a to na základě závěru 

poskytovatele dotace, že došlo k porušení podmínek, za kterých byla poskytnuta,  
� výzvu k vrácení prostředků v souvislosti s nevyčerpáním poskytnutých prostředků ve výše 

uvedeném projektu v částce 390 265,57 Kč. 
Vratky budou realizovány v souvislosti s akcemi „Strategický plán rozvoje města Přerova“, 
„Aktualizace pasportu veřejného osvětlení“ a „Inventarizace stromů na území města“. 
K financování budou do rozpočtu zapojeny zvýšené příjmy na poplatku za užívání veřejného 
prostranství.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 288,9 - 290,0 9 998,9 

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

765,3 + 290,0 1 055,3 

 



2 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 290 000 Kč. Finanční prostředky budou po zpracování položkového 
rozpočtu, použity na dofinancování opravy chodníků v ul. U tenisu.  

 
   PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

2212  55X  Silnice 8 883,2 - 15,0 8 868,2 

2219 55X  Ostatní záležitostí pozemních  
 komunikací 

9 998,9 * + 15,0 10 013,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 15 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování opravy 
chodníku v ul. Zakladatelů v Henčlově. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní 
části Henčlov na základě jejího požadavku. 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

 2322 500  Příjem z pojistných plnění 311,1 + 40,9 352,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 18 376,6 + 40,9 18 417,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 40 900 Kč na opravu veřejného osvětlení na křižovatce ul. Kojetínská x Husova, které bylo 
poškozeno při dopravní nehodě. K financování bude do rozpočtu zapojen příjem z pojistného 
plnění.   
 


