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3310/89/4/2022 Rozpočtové opatření č. 13 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
 

Důvodová zpráva 

 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

300,0 + 883,0 1 183,0  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500727 

 –  Náhrada informačního systému  

 Sociální agenda) 

0,0 + 883,0 883,0 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 883 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že v březnu 2022 obdrželo statutární město Přerov od společnosti Geovap, 

spol. s r. o., výpověď dílčího plnění Smlouvy o technické podpoře k programovému vybavení 

k softwaru ISSA (Informační systém sociálních agend) včetně všech jeho modulů, musí být 

vysoutěžena náhrada, neboť informační systém je nezbytně nutný pro fungování oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí a mládeže (OSPOD). Cena nového systému se bude skládat 

z pořízení licencí, instalace, migrace dat, úpravy nezbytných propojů, zaškolení atd. 

K financování bude do rozpočtu zapojena část jednorázového nenávratného neúčelového 

příspěvku ze státního rozpočtu, který je určen ke zmírnění negativních dopadů působnosti 

zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022.     

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324 
 

 Přijaté neinvestiční příspěvky  

 a náhrady 

3 628,4 + 3,7 3 632,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5512 360  Požární ochrana - dobrovolná část  

 (údržba zařízení) 

866,0 + 3,7 869,7 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 700 Kč. Finanční 

prostředky přijaté v rámci reklamace kompresoru budou použity na nákup nového kompresoru 

pro jednotku SDH Újezdec. 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  

 (údržba budov) 

1 161,2 - 48,0 1 113,2 

3613 

 

51X  Nebytové hospodářství 

  

 

10 290,0 + 48,0 10 338,0 

 

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

prostředků ve výši 48 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na drobné práce (malování, 

nátěry a úklid) na úřadovně v Kozlovicích. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků 

místní části Kozlovice na základě jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

8 969,9 - 399,5 8 570,4 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 3 484,9 + 399,5 3 884,4 

 

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

prostředků ve výši 399 500 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na projektové 

dokumentace, budou použity na: 

• zpracování projektové dokumentace k akci „Zpevnění účelové komunikace na p. č. 

5466/217 a 5466/219 v k. ú. Přerov – ovocná stezka“ (99 500 Kč), 

• dofinancování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a probíhající 

stavebně povolovací řízení u akcí: 

− „Rekonstrukce parkovišť, ul. Jasínkova“ (100 000 Kč), 

− „Rekonstrukce parkovišť, ul. Interbrigadistů“ (100 000 Kč), 

− „Rekonstrukce parkovišť, ul. Jižní čtvrť IV“ (100 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X  Silnice 9 614,3 - 515,0 9 099,3 

2212 550  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5502055 

 –  Oprava mostu ev. č. Př-N12 Na  

 Hrázi) 

0,0 + 515,0 515,0 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 515 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na opravy silnic budou 

použity na opravu mostu ev. č. Př-N12 v ul. Na Hrázi ke garážím a do areálu TSMPr. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

8 570,4 * - 50,0 8 520,4 

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

 –  Rekonstrukce chodníků ul.  

 Lipňanská, Penčice) 

1 788,7 + 50,0 1 838,7 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 50 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na opravy chodníků, 

budou použity na dofinancování akce „Rekonstrukce chodníků ul. Lipňanská, Penčice“.  Jedná 

se o převod v rámci finančních prostředků místní části Penčice na základě jejího požadavku. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2451 
 

 Splátky půjčených prostředků od  

 příspěvkových organizací 

0,0 + 400,0 400,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500524 

 –   Oprava chodníku ul. Na Zábraní,  

 Kozlovice) 

4 105,7 + 400,0 4 505,7 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 400 000 Kč. Vratka finančních prostředků z předfinancování projektu „Příroda Jeseníků 

všemi smysly“ ZŠ Přerov, Trávník, bude použita na dofinancování akce „Oprava chodníku ul. 

Na Zábraní, Kozlovice“. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 33 768,5 - 21,5 33 747,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400699 

 – Rekonstrukce horizontálních  

 rozvodů kanalizace a výměna  

 stávajících sklepních kójí, nám. Fr.  

 Rasche 2144/7) 

1 588,0 - 611,0 977,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 544  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5440706 

 –  Opravy elektroinstalace společných  

 prostor domu gen. Štefánika 7) 

787,5 + 632,5 1 420,0 

 

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

prostředků ve výši 632 500 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z akce „Rekonstrukce 

horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících sklepních kójí, nám. Fr. Rasche 

2144/7“ a ze služeb u bytů budou použity na dofinancování akce „Opravy elektroinstalace 

společných prostor domu gen. Štefánika 7“.  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2322 500  Příjem z pojistných plnění 352,0 + 54,7 406,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 073,8 + 54,7 4 128,5 

 

Městská policie Přerov požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 54 700 Kč. Příjmy 

z vyplaceného pojistného plnění za poškození služebního vozidla budou navráceny do rezervy 

určené k úhradě vzniklých pojistných událostí.   

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2212 
 

 Příjem sankčních plateb přijatých  

 od jiných osob 

17 570,0 + 400,0 17 970,0 

 2222   Ost. příjmy z finančního  

 vypořádání od jiných rozpočtů 

0,0 + 233,1 233,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 316 005,5 - 62,9 315 942,6 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 128,5 * + 696,0 4 824,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 696 000 Kč. Zvýšené 

plnění příjmů ze sankčních plateb na úseku městské policie, doplatek na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 

použity na: 

• nákup člunu pro jednotku záchranářů (400 000 Kč),  

• výdaje v souvislosti s přijetím dvou nových strážníků (296 000 Kč). 

 

 

3311/89/4/2022 Rozpočtové opatření č. 13 - 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 2 500 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 nákup samolepek na trička pro účastníky 

příměstských táborů, pro žáky z Ukrajiny. 

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

města. 

 
 

 


