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3377/91/4/2022 Rozpočtové opatření č. 15 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Důvodová zpráva: 

 

Ad 1) 

 

ODBOR EKONOMIKY 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  

 veřejného prostranství 

1 678,2 + 47,0 1 725,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 220  Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 43,0 + 47,0 90,0 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 47 000 Kč na úhradu 

úroků spojených s přijatými jistotami nájemníků v pronajatých bytech, jelikož na období od 

srpna do listopadu 2022 Česká spořitelna, a. s. výrazněji zvýšila úrokovou sazbu na účtech 

statutárního města. K tomuto účelu budou do rozpočtu zapojeny zvýšené příjmy z poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  

 veřejného prostranství 

1 725,2 * + 75,0 1 800,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 849,6 + 75,0 2 924,6 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 75 000 Kč. Zvýšené 

příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou použity na zajištění pohoštění při 

setkání primátora se strážníky městské policie u příležitosti 30. výročí založení Městské policie 
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Přerov a pořízení dárků 7 strážníkům a 1 civilní zaměstnankyni, kteří zde pracují po celých 

30 let. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200473 

 – Inventarizace stromů na území  

 města) 

1 265,1 - 350,0 915,1 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 420,0  + 350,0 9 770,0 

 

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

prostředků ve výši 350 000 Kč. Část finančních prostředků původně určených na akci 

„Inventarizace stromů na území města“ bude použita na kácení a ořezy dřevin, které vyplývají 

z pasportizace dřevin. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  

 veřejného prostranství 

1 800,2 * + 190,7 1 990,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 18 841,9 + 190,7 19 032,6 

 

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

o 190 700 Kč. Zvýšené příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou použity na 

vyhotovení projektové dokumentace a realizaci silového napájení a datového propojení 

kamerových hnízd včetně jejich datového a optického propojení na dvou sloupech nového 

veřejného osvětlení na křižovatce ulic Velké Novosady x Komenského x Kojetínská (průpich). 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  

 veřejného prostranství 

1 990,9 * + 100,0 2 090,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3729 520  Ostatní nakládání s odpady (černé 

 skládky aj.) 

300,0 + 100,0 400,0 

 

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

o 100 000 Kč. Zvýšené příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou použity na 

odstraňování černých skládek ve městě. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2322 500  Příjem z pojistných plnění 406,7 + 190,2 596,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 19 032,6 * + 190,2 19 222,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 190 200 Kč. Na opravy veřejného osvětlení poškozeného při dopravních nehodách či vandaly 

(nasvětlení hradeb) budou použity příjmy z pojistných plnění. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1343 230  Příjem z poplatku za užívání  

 veřejného prostranství 

2 090,9 * + 147,0 2 237,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 924,5 + 147,0 4 971,5 

 

Městská policie Přerov požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 147 000 Kč. 

Zvýšené příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou použity k: 

• pokrytí zvýšených výdajů na pohonné hmoty do služebních vozidel (110 000 Kč), 

• nákupu světelného výstražného zařízení (majáku) na nové devítimístné vozidlo Ford 

(37 000 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 971,5 * - 400,0 4 571,5 

5219 900  Ostatní záležitosti ochrany fyzických 

 osob 

170,0 + 400,0 570,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Městská policie Přerov požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

400 000 Kč z důvodu správného zařazení dle rozpočtové skladby. Finanční prostředky budou 

použity k nákupu polypropylenového člunu pro jednotku záchranářů. 
 

 

 


