
3220/87/4/2022 Rozpočtové opatření č. 11 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 2), a to za podmínky obdržení 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
 

Důvodová zpráva 

 

Ad 1) 

 

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 

47 566,9 + 7,4  47 574,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 15 803,9 + 7,4 15 811,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 656,9 + 7,4 53 664,3 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 

dotace ve výši 7 343,70 Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu města. Jedná 

se o doplatek finančních prostředků 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 pro MŠ 

Radost Přerov, Kozlovská 44. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – DOTACE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

16 433,2 + 12,0 16 445,2 



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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

47 574,3 * + 10,0 47 584,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

17 394,2 + 22,0 17 416,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz  

 a investice 

4 430,9 + 22,0 4 452,9 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestičních dotací 

v celkové výši 22 000 Kč do rozpočtu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace. 

Jedná se o dotaci: 

• od Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na projekt s názvem „Rozšíření 

a aktualizace fondu zvukových knih pro zrakově postižené uživatele“, určenou na nákup 

licence na přístup ke zvukovým knihám (12 000 Kč), 

• od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury na projekt „Poznáváme tradice 

a řemesla s knihovnou“ (10 000 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3421 5XX  Využití volného času dětí  

 a mládeže 

1 977,7 - 20,0 1 957,7 

1014 520  Ozdravování hospodářských zvířat,  

 polních a speciálních plodin 

 a zvláštní veterinární péče 

0,0 + 20,0 20,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 20 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na likvidaci herního prvku 

na dětském hřišti Trávník 6 – 12 budou použity na odchyt přemnožených toulavých koček ve 

vybraných lokalitách města Přerova, jejich kastraci a následnou veterinární péči. 

 

 

 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

9 105,9 - 46,0 9 059,9 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 3 372,1 + 46,0 3 418,1 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 46 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na projektovou 

dokumentaci na opravu chodníku na ul. 9. května, která se vzhledem k předpokládané výši 

nákladů nebude realizovat, budou použity na hydrogeologický průzkum připravované stavby 

„Rekonstrukce parkovišť na ul. Jižní čtvrť II“. Hrazeny budou i náklady na vytýčení 

podzemních inženýrských sítí před samotným průzkumem. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400713 

 –  Opravy volných bytů) 

4 010,0 - 990,0 3 020,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402043 

 –     Oprava volného bytu č. 1, Jižní  

 čtvrť II 2603/4) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402044 

 –    Oprava volného bytu č. 2, Jižní  

 čtvrť II 2603/4) 

0,0 + 490,0 490,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 990 000 Kč. Jedná se pouze o úpravu rozpočtu, finanční prostředky 

vyčleněné na opravy volných bytů budou převedeny na konkrétní akce 300 – 500 tis. Kč.      

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550   Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500681 

 –  Úprava křižovatky Durychova x  

 Tovární x Gen. Štefánika) 

1 700,0 - 488,5 1 211,5 

2212 55X  Silnice 9 094,7 + 488,5 9 583,2 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 488 500 Kč. Uvolněné finanční prostředky z akce „Úprava křižovatky 

Durychova x Tovární x Gen. Štefánika“ z důvodu vysoutěžené nižší ceně budou použity na 

opravy v důsledku vzniklých pojistných událostí v rámci dotčené křižovatky a na obnovu 

stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení. 

 

 



Ad 2) 
 

DOTACE – OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

16 445,2 * + 650,0 17 095,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4379 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  

 sociální prevence 

370,0 + 650,0 1 020,0 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 

dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 650 000 Kč do rozpočtu města. Jedná 

se o dotaci získanou v rámci projektu „Obec přátelská rodině“. Finanční prostředky budou 

využity v rámci: 

• podpory prorodinných aktivit (akce Hurá na prázdniny, Letní pískovaná, Mikulášská show, 

S úsměvem do školy), 

• spolupráce a podpory dětí ve školách (akce Scholar), 

• spolupráce s neziskovými organizacemi a jinými subjekty (Den dětí, Den rodiny), 

• vzdělávání a osvětové činnosti (přednášky pro rodiče dětí, Bezpečnostní desatero – brožura 

do škol), 

• podpory náhradní rodinné péče (přednášky, výstava fotografií, propagace), 

• podpory rodin s ohroženými dětmi (návštěva Laser game). 

V současné době není rozhodnutí o poskytnutí dotace k dispozici, pouze je na stránkách MPSV 

ČR vyvěšena informace o výsledku soutěže. 

 

3221/87/4/2022 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 

2022 

Rada města Přerova po projednání: 
 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:  

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

47 910,3 * + 30,0 47 940,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 689,6 + 30,0 2 719,6 



 

3222/87/4/2022 Zapojení dotací poskytnutých Olomouckým krajem Kulturním                         

a informačním službám města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

47 584,3 * + 326,0 47 910,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 

20 120,6  + 326,0 20 446,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova - příspěvek na provoz a investice 

9 637,5 + 326,0 9 963,5 

 

 

3250/87/7/2022 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  

Rada města Přerova po projednání: 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 4111 210 Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu 

0,0 + 300,0 300,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

2212 55X Silnice 9 783,2 * + 300,0 

 

10 083,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 


