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3462/93/4/2022 Rozpočtové opatření č. 17 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

Důvodová zpráva: 

 

Ad 1) 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 19 222,8 - 450,0 18 772,8 

3613 51X  Nebytové hospodářství  10 900,0 + 450,0 11 350,0 

 

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

prostředků ve výši 450 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dle predikce spotřeby elektrické energie 

u veřejného osvětlení se předpokládá úspora, budou uvolněné finanční prostředky použity na 

zřízení bezbariérové schodišťové plošiny s nájezdovou rampou pro budovu městské knihovny 

na Žerotínově náměstí. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství  11 350,0 * - 20,0 11 330,0 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře (kulturní  

 domy) 

936,3 + 20,0 956,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 20 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na vyčištění a monitoring 

kanalizace kulturního domu v Dluhonicích. Kanalizační přípojka z kulturního domu prochází 

sousedním pozemkem – zahradou, jejíž majitel zde bude provádět výkopové práce. Kromě 

zjištění stavu kanalizační přípojky se řádným vytyčením trasy přípojky také předejde jejímu 

případnému poškození. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 –  Opravy volných bytů) 

3 020,0 - 750,0 2 270,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402035 

 –     Oprava volného bytu č. 5, Jižní  

 čtvrť II 2535/6) 

500,0 + 200,0 700,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402036 

 –    Oprava volného bytu č. 3, Jižní  

 čtvrť II 2536/7) 

500,0 + 200,0 700,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402037 

 –    Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť IV 2528/2) 

500,0 + 200,0 700,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402042 

 –    Oprava volného bytu č. 5, Jižní  

 čtvrť II 2548/11) 

500,0 + 100,0 600,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402031 

 –    Oprava volného bytu č. 6, Jižní  

 čtvrť III 2519/9) 

500,0 + 50,0 550,0 

 

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

prostředků ve výši 750 000 Kč. Jedná se pouze o úpravu rozpočtu, finanční prostředky 

vyčleněné na opravy volných bytů budou převedeny na dofinancování konkrétních akcí 

300 – 500 tis. Kč.      

 
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2169 820  Ostatní správa v průmyslu,  

 stavebnictví, obchodu a službách 

1 250,0 - 150,0 1 100,0 

1014 840  Ozdravování hospodářských zvířat,  

 polních a speciálních plodin 

 a zvláštní veterinární péče 

160,0 + 150,0 310,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 150 000 Kč. Část finančních prostředků určených k úhradě 

zálohy na případné provedení odstranění ohrožující stavby pro bydlení č. p. 70 v Podolí, kterým 

je soudně již od roku 2020 pověřen Exekutorský úřad Přerov a je pravděpodobné, že k výkonu 

exekuce nedojde ani v letošním roce, bude použita na zajištění náhradní péče o týraná zvířata, 

dle zákona č. 246/2022 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která byla na základě rozhodnutí 

magistrátu města Přerova odebrána a svěřena do náhradní péče. 
 

 


