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27/2/4/2022 Rozpočtové opatření č. 20 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

Důvodová zpráva: 

Ad 1) 

 
ZAPOJENÍ DOTACE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

4 722,5 + 336,0 5 058,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 313 208,4 + 336,0 313 544,4 

 

Do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace ve výši 336 000 Kč na realizaci 

projektu Modernizace městského kamerového dohlížecího systému. Vzhledem k tomu, že 

dotace byla poskytnuta zpětně a akce předfinancována ze zdrojů města, budou předmětné 

finanční prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

20 353,9 - 1 455,0 18 898,9 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od  

 krajů 

48 690,2 + 1 455,0 50 145,2 

 

Do rozpočtu města byla zapojena účelová neinvestiční dotace ve výši 1 455 000 Kč určená pro 

Sociální služby města Přerova na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje 

v roce 2022. Na základě avíza z Krajského úřadu Olomouckého kraje bude příjem převeden na 

příslušnou položku.  
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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) 

4 300,0 - 8,0 4 292,0 

3392 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210564 

 -  Rekonstrukce kulturního domu,  

 Dluhonice) 

3 500,0 - 41,0 3 459,0 

6171 021  Činnost místní správy  

 (elektronický stavební deník) 

0,0 + 49,0 49,0 

 

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

ve výši 49 000 Kč. Finanční prostředky z výše uvedených a již ukončených akcí budou použity 

na pořízení elektronického stavebního deníku, který bude v rámci rozšíření elektronizace 

pracovního procesu využíván u větších staveb namísto papírového stavebního deníku. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 457,0 - 30,0 10 427,0 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská služba  

 a podpora samostatného bydlení 

10 445,0 - 140,0 10 305,0 

3612 540  Bytové hospodářství 34 209,0 + 170,0 34 379,0 

 

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

prostředků ve výši 170 000 Kč. Finanční prostředky nevyužité na odklízení sněhu, sečení trávy, 

výměnu zařizovacích předmětů a údržbu v DPS budou použity na výměnu kotlů, topidel 

a ohřívačů v bytech. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 – Opravy volných bytů) 

1 510,0 - 530,0 980,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402061 

 – Oprava volného bytu č. 7, Jižní  

 čtvrť II 2600/1) 

0,0 + 530,0 530,0 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 530 000 Kč. Finanční prostředky vyčleněné na opravy volných bytů budou 

převedeny na konkrétní akci 300 – 500 tis. Kč.     

 
 


