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3093/84/4/2022 Rozpočtové opatření č. 8 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 3113   Příjem z prodeje ostatního  
 hmotného dlouhodobého  
 majetku  

0,0 + 355,0 355,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

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

8 557,4 + 355,0 8 912,4 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 355 000 Kč. Příjmy z prodeje mobilního pódia budou použity na kácení a ořezy stromů, které 
vycházejí z předepsaného plánu péče. Ten vznikl při pasportizaci zeleně statutárního města 
Přerova a v první etapě zahrnuje 11 300 stromů. Plán péče spočívá v bezpečnostních, 
ozdravných či regulovaných ořezech a v některých případech je doporučeno kácení. Část prací 
lze naplánovat, ale některé práce vyplývají ze situace, jelikož stromy jsou živé organismy 
a nějak se rozvíjí. K tomu je nutné připočíst také klimatické vlivy, vyvolané stavební práce 
města či soukromých subjektů. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

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

1 319,4 - 6,6 1 312,8 

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

180,0 + 6,6 186,6 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 6 600 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 3 kusů hasicích 
přístrojů pro kino Hvězda, které byly při revizích vyřazeny a je nutné je nahradit novými. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

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

1 312,8 * - 30,0 1 282,8 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 160,0 + 30,0 10 190,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 30 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu vypínačů 
a zásuvek, úpravu osvětlení v sále a LED osvětlení kuchyňky v objektu úřadovny v Újezdci. 
Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části Újezdec na základě jejího 
požadavku. 

 
 


