
1 

 

2568/26/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 

199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti 

bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

 rozpočet     

po úpravě 

  1121 210  Příjem z daně z příjmů 

 právnických osob 

 

130 000,0 + 3 359,0 133 359,0 

  4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

 

1 877,8 * + 949,0 2 826,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300731 

 – Výkup pozemků a staveb ve 

 dvorním traktu nemovitosti TGM 16) 

 

0,0 + 4 308,0 4 308,0 

  

 

 

2580/26/4/2022 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2), a to za 

podmínky schválení novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 

Důvodová zpráva: 

 

Ad 1) 

 

ZAPOJENÍ DOTACE – HASIČSKÁ AUTA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

0,0 + 900,0 900,0 



2 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 320 312,3  + 900,0 321 212,3 

 

Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na pořízení 

speciálních dopravních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v Čekyni 

a Dluhonicích. ve výši 900 000 Kč. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na 

nerozpočtované výdaje, neboť akce byla v rozpočtu předfinancována.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 321 212,3 *  - 5 000,0 316 212,3 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402045 

 –   Oprava volného bytu č. 3,  

 Bartošova 2294/22) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402046 

 –   Oprava volného bytu č. 5,  

 Bartošova 2294/22) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402047 

 –    Oprava volného bytu č. 8,  

 Bartošova 2294/22) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402048 

 –     Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť II 2537/8) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402049 

 –      Oprava volného bytu č. 8, Jižní  

 čtvrť II 2537/8) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402050 

 –      Oprava volného bytu č. 6, Jižní   

 čtvrť II 2538/9) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402051 

 –      Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť IV 2529/1) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402052 

 –      Oprava volného bytu č. 6, Jižní  

 čtvrť IV 2529/1) 

0,0 + 500,0 500,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402053 

 –      Oprava volného bytu č. 1, Jižní  

 čtvrť IV 2506/15) 

0,0 + 500,0 500,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402054 

 –      Oprava volného bytu č. 2, Jižní  

 čtvrť IV 2507/16) 

0,0 + 500,0 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 5 000 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 

na opravy vybraných volných bytových jednotek umístěných v obecních domech a domech 

SVJ určených pro „výběrová řízení“ k nájemnímu bydlení. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 316 212,3 *  - 200,0 316 012,3 

2212 55X  Silnice 9 083,3  + 200,0 9 283,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 200 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 

na vypracování technické pomoci a realizaci vymezení parkování K + R před vybranými 

základními školami. Jedná se o vyhrazené parkovací stání, které umožní rodičům na určitý čas 

zastavit svým vozidlem, když vezou dítě do školy. 

 

ZAPOJENÍ DOTACÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

47 940,3 + 36,9 47 977,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 316 012,3 *  + 36,9 316 049,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu na 

podporu JSDH pro dotační titul „Dotace za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při 

zajištění akceschopnosti JSDH 2022“ v celkové výši 36 900 Kč. Jedná se o dotace na částečnou 

úhradu nákladů na: 

• opravu dopravního automobilu – výměnu pneumatik pro jednotku SDH Přerov VIII – 

Penčice (19 500 Kč), 



4 

 

• opravu cisternové automobilové stříkačky – výměnu pneumatik pro jednotku SDH Přerov 

VI – Újezdec (17 400 Kč). 

Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje, neboť opravy byly 

v rozpočtu předfinancovány.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

1 183,0 + 444,8 1 627,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5302058 

 – Výkup pozemků p. č. 5207/76  

 a 5207/86, oba v k. ú. Přerov 

0,0 + 444,8 444,8 

 

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

o 444 800 Kč. 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, bude použita na výkup pozemků p. č. 5207/76 

a 5207/86, oba v k. ú. Přerov. Záměr úplatného převodu byl schválen na 85. schůzi Rady města 

Přerova dne 12.05.2022. K dnešnímu dni obdrželo město kompenzační bonus v celkové výši 

2 826 825,72 Kč. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

1 627,8 * + 250,0 1 877,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X   Silnice 9 283,3 * + 250,0 9 533,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 250 000 Kč. Další 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, bude použita na opravu odvodnění komunikace na 

křižovatce ul. Gen. Janouška a ul. Dvořákova. 
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ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2142 210  Příjem z podílů na zisku   

 a dividend 

0,0 + 1 100,0 1 100,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 32 795,1 + 1 100,0 33 895,1 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 1 100 000 Kč na dofinancování projektových dokumentací k akcím: 

• „Rekonstrukce školního hřiště, ZŠ Boženy Němcové (300 000 Kč), 

• „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského, Předmostí“ (800 000 Kč). 

K financování výše uvedeného bude použita část dividend od akciové společnosti Vodovody 

a kanalizace Přerov. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1211 210  Příjem z daně z přidané  

 hodnoty 

340 000,0 + 1 000,0 341 000,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210346 

 – Sportovní areál Dluhonice) 

14 500,0 + 1 000,0 15 500,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 1 000 000 Kč na akci „Sportovní areál Dluhonice“, na níž se město finančně spolupodílí. 

Předpokládaný zvýšený příjem na dani z přidané hodnoty bude použit na další práce spojené se 

změnou výšky terénu z důvodu vysoké hladiny spodních vod u stavebních objektů, které budou 

dle smlouvy mezi ŘSD, zhotovitelem a Statutárním městem Přerov hrazeny z rozpočtu města. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 23 936,8 - 15,0 23 921,8 

3900 360  Ostatní činnosti související se  

 službami pro fyzické osoby 

13,0 + 15,0 28,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 822,2 - 15,0 33 807,2 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

15 000 Kč. Část finančních prostředků původně určených na revize elektrospotřebičů 

v budovách magistrátu (snížení počtu elektrospotřebičů v jednotlivých budovách a kancelářích) 
budou použity na poplatky za odborné ohodnocení nalezených věcí, kdy došlo k výraznému 

zvýšení cen za znaleckou činnost. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2132 522  Příjem z pronájmu nebo pachtu 

 ost. nemov. věcí a jejich částí 

 (TSMP, s. r. o.) 

3 985,1 - 3 871,3 113,8 

 2131 530  Příjem z pronájmu nebo pachtu 

 pozemků 

2 273,8 + 3 871,3 6 145,1 

 

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

prostředků ve výši 3 871 300 Kč z důvodu správného účtování příjmů v souladu se smlouvou 

uzavřenou s Technickými službami města Přerova, s. r. o.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500601 

 – Rekonstrukce komunikace Kočíře  

 (Popovice - Lýsky)) 

2 442,0 - 2 442,0 0,0 

2212 55X  Silnice 9 533,3 * + 1 020,0 10 553,3 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

8 520,4 + 1 422,0 9 942,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

prostředků ve výši 2 442 000 Kč. Jelikož stavbu „Rekonstrukce komunikace Kočíře (Popovice 

- Lýsky)“ bude hradit Ředitelství silnic a dálnic ČR, budou finanční prostředky z této akce 

použity na opravy komunikací (ul. Svisle, U Hřbitova, Spálenec a další) a chodníků 

(Budovatelů, Trávník, Kratochvílova, nám. TGM a další) na území města. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

9 942,4 * - 400,0 9 542,4 

2212 55X  Silnice 10 553,3 * + 400,0 10 953,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

prostředků ve výši 400 000 Kč. Místní část Čekyně plánuje opravu komunikací ul. Vinohrádky 

a K Rybníčku. Z tohoto důvodu budou finanční prostředky této místní části převedeny na 

příslušný paragraf dle rozpočtové skladby. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6221 5XX  Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 (pomoc Ukrajině) 

1 500,0 - 1 500,0 0,0 

3612 517  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5170732 

 – Opravy hotelu Strojař) 

0,0  + 1 500,0 1 500,0 

 

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

prostředků ve výši 1 500 000 Kč. Dle metodického pokynu Ministerstva financí ČR již není od 

1. července 2022 u výdajů souvisejících s pomocí poskytovanou Ukrajině upřednostňován 

paragraf 6221. Z tohoto důvodu budou finanční prostředky určené na opravy hotelu Strojař 

k zajištění humanitární pomoci pro občany Ukrajiny převedeny na akci dle příslušného 

paragrafu rozpočtové skladby. 

 

PŘÍSLUŠNÉ ODBORY  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500593 

 – Zkrácení přechodu u malého Alberta 

 ul. Bayerova) 

500,0  - 500,0 0,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500594 

 – Řešení přechodů u křižovatky ul. 

 Šrobárova a Kozlovská) 

500,0  - 500,0 0,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500595 

 – Doplnění přechodu u křižovatky ul. 

 Šrobárova a Kozlovská) 

500,0  - 500,0 0,0 

 025  Projektové dokumentace (investice) 33 895,1 *  + 1 500,0 35 395,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

1 500 000 Kč na odbor řízení projektů a investic. Finanční prostředky budou sloužit ke 

zpracování kompletní projektové dokumentace na řešení úpravy prostoru křižovatek Kozlovská 

x Šrobárova x Bayerova. V rámci projektu budou řešeny dopravní poměry na obou 

křižovatkách, přechody pro chodce, prostory pro kontejnerová stání a výsadba zeleně. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 316 049,2 * - 3 950,8 312 098,4 

3111 610  Mateřské školy 

 

15 811,3 + 844,5 16 655,8 

3113 610  Základní školy  29 056,8 + 780,6 29 837,4 

3141 610  Školní stravování 8 296,2 + 2 309,1 10 605,3 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská   

 knihovna) 

17 416,2 + 16,6 17 432,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 664,3 + 3 934,2 57 598,5 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz 

 a investice 

4 452,9 + 16,6 4 469,5 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 3 950 800 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu k tomu účelu určené budou použity 

k dofinancování úhrad za energie. Propočet odboru sociálních věcí a školství vychází ze 

skutečné spotřeby za 1. pololetí roku, přičemž dle jeho vyjádření ve 2. pololetí, tj. 7-12/2022 je 

spotřeba srovnatelná.  
 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 312 098,4 * - 1 000,0 311 098,4 

 141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 

20 446,6 + 1 000,0 21 446,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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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 

9 963,5 + 1 000,0 10 963,5 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na provoz a investice 

u příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova o 1 000 000 Kč na 

úhradu za energie. Finanční prostředky budou rozděleny mezi středisko Městské informační 

centrum (100 000 Kč), Městský dům (600 000 Kč) a kino Hvězda (300 000 Kč). K financování 

budou použity prostředky z rezervy rozpočtu k tomuto účelu určené.  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 311 098,4 * - 200,0 310 898,4 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

17 432,8 * + 200,0 17 632,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz  

 a investice 

4 469,5 * + 200,0 4 669,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 200 000 Kč. Finanční prostředky budou použity 

na pořízení nových knih a obnovu knihovního fondu.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1381 230  Příjem z daně z hazardních  

 her s výjimkou dílčí daně 

 z technických her 

3 500,0 + 20,0 3 520,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3419 610  Ostatní sportovní činnost (individuální 

 dotace, dary) 

495,0 + 20,0 515,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 178,9 + 20,0 40 198,9 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 20 000 Kč. 

Zvýšený příjem z daně z hazardních her bude použit na částečnou úhradu nákladů na 

reprezentaci týmu RK KAFKI PŘEROV na Evropském šampionátu v malé kopané. Turnaj se 

koná v Maďarsku ve dnech 15. – 18.09.2022. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1381 230  Příjem z daně z hazardních her 

 s výjimkou dílčí daně 

 z technických her 

3 520,0 * + 20,0 3 540,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace, dary) 

5,0 + 20,0 25,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 198,9 * + 20,0 40 218,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 20 000 Kč. 

Jedná se o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov I, se sídlem 

Náves 202/41, 750 02 Bochoř, jehož předmětem jsou nákupy technických pomůcek na chytání 

rojů, protivariozních léčiv, nového agregátu motoru, kompresoru a aerosolového vyvíječe na 

podzimní léčení včelstev, technických zařízení na zpracování včelích produktů, úhrada výdajů 

na školení obsluh vyvíječe aerosolu a zvyšování odbornosti členské základny. K financování 

budou použity zvýšené příjmy na dani z hazardních her. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1381 230  Příjem z daně z hazardních  

 her s výjimkou dílčí daně 

 z technických her 

3 540,0 * + 20,0 3 560,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace, dary) 

25,0 * + 20,0 45,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 218,9 * + 20,0 40 238,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 20 000 Kč. 

Jedná se o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov I, se sídlem 

Dr. A. Stojana, 751 17 Horní Moštěnice, jejímž předmětem je chovatelská činnost a spolupráce 

mezi včelaři, léčebné zákroky, nákup a distribuce léčiv, rozbory vzorků z včelstev, pomoc při 

eradikaci vyhlášených pásem vážných nákaz včelstev, pomoc při kočování včelstev, spolupráce 

s výzkumnými organizacemi ČSV, zajištění včelařských potřeb, odborná příprava členů spolku, 

přednášková a osvětová činnost. K financování budou použity zvýšené příjmy na dani 

z hazardních her. 

 
Ad 2) 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

900,0 * + 3 822,5 4 722,5 

 2142 210  Příjem z podílů na zisku   

 a dividend 

1 100,0 * + 245,4 1 345,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 

 

16 655,8 * + 14,0 16 669,8 

4349 01X  Ostatní sociální péče a pomoc  

 ostatním skupinám fyzických osob  

 (senior taxi) 

464,0 + 8,1 472,1 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc  

 ostatním skupinám fyzických osob  

 (APK, manažer) 

2 831,0 + 43,7 2 874,7 

5311 011  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy,  

 pojistné aj.) 

42 881,0 + 530,7 43 411,7 

6171 01X  Činnost místní správy (platy,  

 pojistné aj.) 

207 608,4 + 3 366,5 210 974,9 

6221 01X  Humanitární zahraniční pomoc  

 přímá (pomoc Ukrajině) 

294,0 + 10,2 304,2 

6330 011  Převody vlastním fondům  

 v rozpočtech územní úrovně  

 (sociální fond) 

5 829,0 + 94,7 5 923,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát – platy, pojistné, školení 209 017,4 + 3 396,3 212 413,7 

61X  Školská zařízení 57 598,5 * + 14,0 57 612,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 
SOCIÁLNÍ FOND 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4134 013  Převody z rozpočtových účtů 5 829,0 + 94,7 5 923,7 

  

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 6 939,6 + 94,7 7 034,3 
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 4 067 900 Kč. Finanční 

prostředky z účelové investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

3 822 507,07 Kč získané v souvislosti s realizací akce „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť 

III/1 – 3“ a část dividend od akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov budou použity 

na navýšení platových tarifů o 10 % na základě novelizace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Novela by měla být účinná 

od 01.09.2022. Rozpočtové opatření bude realizováno pouze v případě jejího schválení. 

 

2581/26/4/2022 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 - dodatek 

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

 

Důvodová zpráva: 

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1385 230  Příjem z dílčí daně z technických  

 her 

15 500,0 + 1 499,5 16 999,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace (investice) 35 395,1 * + 1 499,5 36 894,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 1 499 500 Kč. Zvýšené příjmy na dani z technických her budou použity na dofinancování 

zpracování projektů kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům v místní části Penčice.   

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1211 210  Příjem z daně z přidané  

 hodnoty 

344 000,0 * + 2 000,0 346 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210662 

 – Stavební úpravy hygienických  

 zařízení a šaten, zimní stadion) 

 

26 700,0 + 2 000,0 28 700,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 2 000 000 Kč. Předpokládaný zvýšený příjem na dani z přidané hodnoty bude použit na 
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dofinancování akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten, zimní stadion“. Jedná se o 

změnu podlahové krytiny v šatnách, obložení stěn v posilovně, úpravy rozvodů nebo doplnění 

boxů pro hráče. Dále vznikla dle požadavků stavby úprava konstrukcí vzduchotechniky a stropů 

u schodiště, záměna vpustí za žlaby atd. 

 

2590/26/8/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ 

SPARTAK PŘEROV, spolek 

Zastupitelstvo 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 

 1381 230  Příjem z daně z hazardních her     

 s výjimkou dílčí daně z technických   

 her 

3 860,0 * + 20,0 3 880,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610  Ostatní sportovní činnost (individuální  

 dotace, dary) 

815,0 * + 20,0 835,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 

40 888,9 * + 20,0 40 908,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

2591/26/8/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport 

Management s.r.o. 

Zastupitelstvo 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 

 1381 230  Příjem z daně z hazardních her  

 s výjimkou dílčí daně z technických 

 her 

3 560,0 * + 300,0 3 860,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610  Ostatní sportovní činnost (individuální  

 dotace, dary) 

515,0 * + 300,0 815,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary  

 

40 588,9 * + 300,0 40 888,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

 

2595/26/9/2022 Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

3512 620  Stomatologická péče 

  

200,0 - 200,0 0,0 

3511 620  Všeobecná ambulantní péče 

 

0,0 + 200,0 200,0 

 

2596/26/9/2022 Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti 

a samostatnosti dítěte – dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet   

po úpravě 

   Dotační program B 

 

353,8 - 55,0 298,8 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 

2,0 + 55,0 57,0 
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2597/26/9/2022 Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením 

na ulici Jungmannova 1312 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační program B 

  

298,8 * - 150,0 148,8 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám 

 obyvatelstva 

 

57,0 * +150,0 207,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

2598/26/10/2022 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

Zastupitelstvo 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 

  1112 210  Příjem z daně z příjmů fyzických 

 osob placené poplatníky 

 

4 000,0 + 350,0 4 350,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830  Zachování a obnova kulturních 

 památek 

 

0,0 + 350,0 350,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 

40 238,9* + 350,0 40 588,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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2599/26/10/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3792 830  Dešťovka 

 

250,0 - 15,0 235,0 

2321 840  Odvádění a čištění odpadních vod   

 a nakládání s kaly 

 

15,0 + 15,0 30,0 

 

 

 

 

 
 


