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3502/95/4/2022 Rozpočtové opatření č. 18 

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) 

 

SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4112 210  Neinv. přijaté transfery ze 

 státního rozpočtu v rámci 

 souhrnného dotačního vztahu 

59 632,5 +18,7 59 651,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 312 958,9 + 18,7 312 977,6 

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 94087/2022 ze dne 

07.09.2022 bude výkon přenesené působnosti v základním rozsahu svěřeném obci Líšná, 

s výjimkou agendy projednání přestupků, v období od účinnosti jmenování správce obce Líšná, 

tj. od 24. září 2022, po dobu výkonu funkce správce obce Líšná, zajišťovat příslušný pověřený 

obecní úřad – Magistrát města Přerova. Statutární město Přerov obdrží příspěvek na výkon 

přenesené působnosti za období od 24.09.2022 do 31.12.2022 ve výši 18 647 Kč. 

 
DOTACE – KOMPENZACE DLUHONICE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

4222 210  Investiční přijaté transfery od  

 krajů 

2 500,0  + 39 500,0 42 000,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210620 

 – Kompenzace Dluhonice –  

 rozvojová lokalita Záhumení) 

2 700,0 + 3 100,0 5 800,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210618 

 – Kompenzace Dluhonice –  

 rekonstrukce a výstavba chodníků  

 a parkovacích ploch + VO) 

0,0 + 24 700,0 24 700,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210621 

 – Kompenzace Dluhonice - společná  

 stezka pro cyklisty a pěší Precheza) 

0,0 + 11 700,0 11 700,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové investiční 

dotace ve výši 39 500 000 Kč od Olomouckého kraje. Finanční prostředky jsou určeny na 

úhradu výdajů v rámci 3. etapy „Kompenzace Dluhonice“, konkrétně na realizaci vedení VN, 

rekonstrukci chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení, cyklostezky Přerov – 

Dluhonice kolem Prechezy, včetně zajištění technických dozorů a koordinátorů BOZP.  

 
DOTACE - UKRAJINA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

17 899,8 + 330,8 18 230,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 312 977,6 * + 330,8 313 308,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 

330 761 Kč, která je určena na realizaci projektu „Podpora a integrace ukrajinských uprchlíků 

ve městě Přerově“. Dotace je určena na: 

• úhradu výdajů spojených s konáním dvou příměstských táborů Základní školou U tenisu 4 

v měsících červenec a srpen (38 482 Kč),  

• zajištění kurzů českého jazyka Základní školou Přerov, Velká Dlážka 5 v měsíci červenci 

(15 200 Kč) a Základní školou Přerov, Trávník 27 v měsíci srpnu (12 350 Kč) pro děti 

z Ukrajiny, 

• zajištění stravování dětí z Ukrajiny v rámci příměstských táborů (19 705 Kč), 

• zajištění koordinátora styku s ukrajinskými uprchlíky (238 754 Kč), 

• zajištění tlumočníka (6 270 Kč). 

Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu obsaženy, budou 

uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 
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ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210709 

 – Rekonstrukce 3. a 4. NP zdravotní  

 školy v Přerově) 

4 600,0 - 300,0 4 300,0 

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

 – Sportovní areál Dluhonice) 

15 500,0 + 300,0 15 800,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 

ve výši 300 000 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z již ukončené akce „Rekonstrukce 

3. a 4. NP zdravotní školy v Přerově“ budou použity na dofinancování akce „Sportovní areál 

Dluhonice“. Jedná se o úpravu rozpočtu po obdržení upřesnění nákladů od zhotovitele stavby. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot  

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple,  

 sochy, čestné hroby aj.) 

1 282,8 - 20,0 1 262,8 

3613 51X  Nebytové hospodářství  11 330,0 + 20,0 11 350,0 

 

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

prostředků ve výši 20 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu venkovních 

laviček ve dvoře úřadovny v Újezdci. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní 

části Újezdec na základě jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská služba  

 a podpora samostatného bydlení 

10 730,0 - 85,0 10 645,0 

3612 540  Bytové hospodářství 33 627,0 + 79,0 33 706,0 

3613 540  Nebytové hospodářství  3 409,5 + 6,0 3 415,5 

 

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

prostředků ve výši 85 000 Kč. Nevyužité finanční prostředky v běžném rozpočtu DPS budou 

použity na dofinancování výměny vodoměrů v bytech a nebytových prostorách. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 18 772,8 - 150,0 18 622,8 

 

3613 51X  Nebytové hospodářství  11 350,0 * + 150,0 11 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 150 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dle predikce spotřeby elektrické energie 

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

financování správy cyklověže, kterou dle připravované příkazní smlouvy bude přebírat 

oddělení bytové správy. Příjmy z ní plynoucí zatím nejsou řešeny. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství  11 500,0 * - 25,0 11 475,0 

3412 51X   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 970,7  + 25,0 995,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 25 000 Kč. Část finančních prostředků určených původně na opravy v rámci 

běžného rozpočtu oddělení bytové správy bude použita na opravy rotorů kompresoru na zimním 

stadionu, kdy kompresor zajišťuje provozuschopnost ledové plochy. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 544  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5442030 

 – Výměna výloh a vstupních dveří,  

 Kozlovská 2) 

500,0  - 170,3 329,7 

3613 540  Nebytové hospodářství 3 415,5 * + 170,3 3 585,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

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

prostředků ve výši 170 300 Kč. Nevyužité finanční prostředky z již ukončené akce „Výměna 

výloh a vstupních dveří, Kozlovská 2“ budou použity na opravy u nebytových prostor dvorního 

traktu domu Kratochvílova 14 (oprava WC a sanační opatření proti zemní vlhkosti). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 33 706,0 * - 35,0 33 671,0 

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

 – Rekonstrukce horizontálních  

 rozvodů kanalizace a výměna  

 stávajících sklepních kójí, nám. Fr.  

 Rasche 2144/7) 

977,0 + 35,0 1 012,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 35 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování akce 

„Rekonstrukce horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících sklepních kójí, nám. 

Fr. Rasche 2144/7“, neboť vlivem dlouhodobého podmáčení fekáliemi dochází k sesuvu 

výkopů a následné destrukci podlah. To přináší navýšení objemu výkopů a následně navýšení 

objemu zápravek podlah. Při vybourání staré kanalizace bylo zjištěno, že projektová 

dokumentace neobsahuje připojení jedné větve svislé kanalizace, což přinese prodloužení 

vodorovné kanalizace, navýšení objemu výkopů, obsypů a zaprávek podlah.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402043 

 –     Oprava volného bytu č. 1, Jižní     

 čtvrť II 2603/4) 

500,0 - 150,0 350,0 

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

 –  Opravy volných bytů) 

2 270,0 - 300,0 1 970,0 

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

 –      Oprava volného bytu č. 4, Jižní    

 čtvrť IV 2529/1) 

500,0 + 200,0 700,0 

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

 –     Oprava volného bytu č. 6, Jižní  

 čtvrť IV 2529/1) 

500,0 + 250,0 750,0 

 

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

prostředků ve výši 450 000 Kč. Jedná se pouze o úpravu rozpočtu, finanční prostředky 

vyčleněné na opravy volných bytů budou převedeny na dofinancování konkrétních akcí 

300 – 500 tis. Kč.      
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská služba  

 a podpora samostatného bydlení 

10 645,0 * - 200,0 10 445,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 475,0 * - 338,0 11 137,0 

3612 540  Bytové hospodářství 33 671,0 * + 538,0 34 209,0 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

prostředků ve výši 538 000 Kč. Úspory v provozním rozpočtu oddělení bytové správy budou 

použity na rekonstrukci kuchyňských linek ve volných bytech na nám. Fr. Rasche 1949/3 

(300 000 Kč) a na výměnu otopných zařízení (238 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 313 308,4 * - 100,0 313 208,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 770,0 + 100,0 9 870,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 100 000 Kč na nákup a instalaci odpadkových košů na psí exkrementy, včetně instalace, 

dopravy a sáčků v lokalitě Předmostí, dle návrhu č. 7 schváleného participativního rozpočtu. 

K financování budou použity finanční prostředky z rezervy rozpočtu k tomu účelu určené.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

1112 210  Příjem z daně z příjmů  

 fyzických osob placené  

 poplatníky 

5 049,7 + 270,0 5 319,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

9 542,4 + 120,0 9 662,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 870,0 * + 150,0 10 020,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

celkem o 270 000 Kč. Zvýšený příjem na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky 

bude použit na: 

• dodávku a montáž zábradlí u přechodu pro chodce v místě přístupových ramp chodníku na 

ul Palackého (120 000 Kč), 

• výsadbu dřevin v ul. Palackého po dokončení cyklostezky. Dosadba bude provedena 

v blízkosti přechodů – nízké dřeviny a podél silnice – živé ploty (100 000 Kč), 

• podzimní deratizaci města (50 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

18 230,6 * + 513,3 18 743,9 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 17 340,7 + 513,3 17 854,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 58 695,7 + 513,3 59 209,0 

  

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 

dotace ve výši 513 225 Kč poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský do rozpočtu města. Finanční 

prostředky jsou určeny v rámci výzvy s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ v aktuálním znění, 

priority 2 – Vzdělávání s názvem „OP JAK I. – MŠ Přerov Máchova“. 

 
Ad 2) 

 

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

finančních prostředků ve výši 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 výdaje spojené s úhradou pojištění pro 

účastníky kroužků českého jazyka, pro žáky z Ukrajiny.  

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

města. 
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3508/95/6/2022 Úprava silnice I/47v místě napojení Emos - uzavření smlouvy                 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání: 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 

 – Energetické úspory bytového  

 domu,  nám. Fr. Rasche 3) 
 

6 083,5 - 300,0 5 783,5 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210423 

 – Úprava silnice I/47 v místě   

 napojení EMOS) 
 

4 865,2 + 300,0 5 165,2 

 


