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3264/88/4/2022 Rozpočtové opatření č. 12 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje jiné využití účelových prostředků dle důvodové zprávy (ad 2), 
 

Důvodová zpráva 

 

Ad 1) 

 

KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 316 089,6  - 121,0 315 968,6 

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích  

 prostředků (Přerovské listy, Facebook,  

 Instagram) 

1 580,7 + 121,0 1 701,7 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 121 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na dofinancování výdajů 

spojených s tiskem Přerovských listů za měsíc listopad a prosinec roku 2022 z důvodu uzavření 

nové smlouvy se stávajícím dodavatelem na uvedené období. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

9 059,9 - 90,0 8 969,9 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500541 

 –  Výstavba nového parkoviště na ul.  

 Tománkova) 

2 800,0 - 860,0 1 940,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500728 

 –  Oprava příjezdové komunikace do  

 Újezdce) 

0,0 + 950,0 950,0 

 

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

prostředků ve výši 950 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na nákup materiálu na 

opravu chodníků a uvolněné finanční prostředky z akce „Výstavba nového parkoviště na ul. 

Tománkova“, která je již ukončena, budou použity na opravu příjezdové komunikace 

do Újezdce. Jedná se o úsek od křižovatky s ul. 9. května po začátek obce Újezdec. Na 

komunikaci jsou v celém úseku příčné i podélné trhliny.  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X  Silnice 10 083,2 - 66,8 10 016,4 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 

 

3 418,1 + 66,8 3 484,9 

 

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

prostředků ve výši 66 800 Kč. Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové 

dokumentace na opravu komunikace na Jižní čtvrti II. Jedná se o výměnu stávajících obrubníků, 

opravu uličních vpustí a obnovu ložné a obrusné živičné vrstvy vozovky.  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X  Silnice 10 016,4 * - 542,1 9 474,3 

2212 550  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5502056 

 –  Oprava mostu ev. č. Př-N14 Na  

 Hrázi) 

0,0 + 542,1 542,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

prostředků ve výši 542 100 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu mostu ev. č. Př-

N14 v ul. Na Hrázi ke garážím. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 34 040,5 - 272,0 33 768,5 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská služba  

 a podpora samostatného bydlení 

10 358,0 + 272,0 10 630,0 

 

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

prostředků ve výši 272 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na rekonstrukci 

elektroinstalace dvou obsazených bytových jednotek, která se již nebude realizovat, a finanční 

prostředky nevyčerpané při opravě 4 náhradních bytů při realizaci výměny střešního pláště 

u vestaveb domu Sokolovská 2, 4, budou použity na nástřik bytových jader u volných bytů 

v domech s pečovatelkou službou Tyršova 68 a na výměnu integrovaného rozdělovače topných 

nákladů v domech s pečovatelskou službou pro dálkové odečty. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400519 

 –   Výměna oken z uliční strany  

 a vstupních dveří, Denisova 10, 12) 

1 480,0 - 562,0 918,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství 3 409,5 + 562,0 3 971,5 

 

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

prostředků ve výši 562 000 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z akce „Výměna oken z uliční 

strany a vstupních dveří, Denisova 10, 12“ budou použity na: 

• stavebně technický průzkum a posouzení objektů TGM 3, 4, 5 – provedení sond, digitalizace 

a pasportizace objektů (200 000 Kč), 

• opravu fasády, údržbu dvora, Palackého 19 (35 000 Kč), 

• čištění okapů, Palackého 25, VŠLG (15 000 Kč), 

• čištění okapů, U Bečvy 1 (20 000 Kč), 

• čištění okapů, U Bečvy 2, MŠ (20 000 Kč), 

• čištění okapů, Bistro u Králíčka, park Michalov (3 000 Kč), 

• čištění okapů, Malá Dlážka 4, ZŠ (15 000 Kč), 

• čištění okapů, Na Odpolední 16, MŠ (15 000 Kč), 

• odstranění náletového porostu, TGM 3, 4, 5 (25 000 Kč), 

• provedení revizí, sečení trávy a údržbu zeleně, bývalá MŠ Žeravice (59 000 Kč), 

• dodání a montáž fakturačního měřidla, bývalá ZŠ Předmostí (90 000 Kč), 

• rezervu pro havárie (65 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550   Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500645 

 –  Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů,  

 Henčlov) 

1 140,7 - 140,0 1 000,7 

2212 55X  Silnice 9 474,3 * + 140,0 9 614,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 140 000 Kč. Finanční prostředky z akce „Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů, 

Henčlov“, která se v letošním roce nebude realizovat, budou použity na opravy komunikací 

v Henčlově. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části Henčlov na základě 

jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550   Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500525 

 –  Rekonstrukce chodníku ul. Tršická,  

 Penčice) 

148,7 - 148,7 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500485 

 –  Rekonstrukce chodníků ul.  

 Lipňanská, Penčice) 

1 640,0 + 148,7 1 788,7 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 148 700 Kč. Finanční prostředky z akce „Rekonstrukce chodníku ul. 

Tršická, Penčice“, která je již ukončena, budou použity na dofinancování akce „Rekonstrukce 

chodníku ul. Lipňanská, Penčice“.  Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části 

Penčice na základě jejího požadavku. 

 

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 - 111,5 

+ 111,5 

0,0 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – zapojení 

finančních prostředků ve výši 111 433 Kč do rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky 

na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát za období 

I. čtvrtletí 2022. 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.  

 

Ad 2) 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – změnu účelu využití 

finančních prostředků ve výši 288 600 Kč. Zastupitelstvo města Přerova na svém 24. jednání 

dne 25.04.2022 schválilo účelové využití finančních prostředků ve výši 500 000 Kč na zajištění 

pracovních pozic pedagogických pracovníků ve výukových skupinách u vybraných základních 

škol pro snadnější adaptaci ukrajinských dětí v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. 

Vzhledem k tomu, že došlo k vykrytí výše uvedeného účelu ze státního rozpočtu, odbor žádá 

o změnu účelu využití finančních prostředků, a to na úhradu úplaty za MŠ, ŠD a stravné za 

ukrajinské děti. Zařízení školního stravování bude rovněž zajišťovat stravu o prázdninách pro 

tyto žáky z příměstských táborů v předpokládané výši 83 Kč/žák.   

Účelově určené finanční prostředky budou vyúčtovány a zůstatek bude vrácen do rozpočtu 

města. 

 

3265/88/4/2022 Rozpočtové opatření č. 12 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje jiné využití účelových prostředků dle důvodové 

zprávy. 

 

Důvodová zpráva: 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – změnu účelu využití 

finančních prostředků ve výši 89 000 Kč. Zastupitelstvo města Přerova na svém 24. jednání dne 

25.04.2022 schválilo účelové využití finančních prostředků ve výši 500 000 Kč na zajištění 

pracovních pozic pedagogických pracovníků ve výukových skupinách u vybraných základních 

škol pro snadnější adaptaci ukrajinských dětí v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. 

Vzhledem k tomu, že došlo k vykrytí výše uvedeného účelu ze státního rozpočtu, odbor žádá 

o změnu účelu využití finančních prostředků, a to na výdaje spojené se zajištěním příměstských 
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táborů, zajištěním kurzů českého jazyka o prázdninách a kroužku českého jazyka ve školním 

roce 2021/2022 v rámci zájmového vzdělávání ZŠ a dokrytí mzdových nákladů adaptačního 

koordinátora výukové skupiny pro žáky z Ukrajiny.  

Účelově určené finanční prostředky budou vyúčtovány a zůstatek bude vrácen do rozpočtu 

města. 

 
 


