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3127/85/4/2022 Rozpočtové opatření č. 9 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 
 
Ad 1) 
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – VRATKA DOTACE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů           
 a podobné příjmy 

163,2 + 14,4 177,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání  962,2 + 14,4 976,6 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 14 400 Kč 
z důvodu realizace vratky dotace. Mateřská škola Přerov, Optiky 14 obdržela v roce 2019 
v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy účelovou neinvestiční dotaci na 
projekt Šablony II. Z důvodu nedočerpání této dotace vznikla vratka ve výši 14 312 Kč. 
Nedočerpané finanční prostředky zaslala MŠ na účet zřizovatele.  
 
ZAPOJENÍ DOTACE – OBĚDY DO ŠKOL 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

18 115,6 + 75,8  18 191,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 
3111 610  Mateřské školy 15 210,3 + 21,3 15 231,6 

3113 610  Základní školy  27 849,4 + 54,5 27 903,9 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

61X  Školská zařízení 50 465,2 + 75,8 50 541,0 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelových 
neinvestičních dotací v celkové výši 75 752,25 Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí do 
rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektu poskytování bezplatné 
stravy pro děti ohrožené chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci s názvem „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ na základě Dodatku 
č. 1 a jsou určeny pro: 
� MŠ Přerov, Kratochvílova 19 (21 271,95 Kč), 
� ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (1 365,00 Kč), 
� ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (42 340,20 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (10 775,10 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 013,9 - 250,0 9 763,9 

2212 55X  Silnice 8 868,2 + 250,0 9 118,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 250 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na rekonstrukci 
chodníku a zábradlí v podjezdu podél komunikace č. I/35 u Lidlu, která však vzhledem 
k předpokládané výši nákladů nebude realizována, budou použity na opravy mostů, lávek 
a propustků v majetku města Přerova, zejména na opravu mostu ev. č. Př-M12 (most ke garážím 
a do areálu TSMPr) a ev. č. Př-M14 (most ke garážím) oba v ul. Na Hrázi. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

9 763,9 * - 94,3 9 669,6 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 3 277,8 + 94,3 3 372,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 94 300 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na rekonstrukci 
chodníku a zábradlí v podjezdu podél komunikace č. I/35 u Lidlu, která však vzhledem 
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k předpokládané výši nákladů nebude realizována, budou použity na dofinancování 
projektových dokumentací, konkrétně na zpracování hydrogeologických průzkumů, k akcím: 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Jasínkova“ (30 900 Kč), 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Interbrigadistů“ (30 900 Kč), 
� „Rekonstrukce parkovišť na ul. Jižní čtvrť IV“ (32 500 Kč). 

 
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

1037 840  Celospolečenské funkce lesů 0,0 - 114,4 
+ 114,4 

0,0 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
finančních prostředků ve výši 114 306 Kč do rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky 
na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát za období 
IV. čtvrtletí 2021. Dle pokynu Ministerstva zemědělství ČR se jedná o poskytovanou náhradu, 
proto bude příjem zařazen na položku 5811 mínusem a poukázání finančních prostředků 
odborným lesním hospodářům na položku 5811 plusem. Rozpočtové opatření se projeví až 
po jeho zaúčtování.  
 
 


