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Důvodová zpráva: 

 

Ad 1) 

 

ZAPOJENÍ DODATEČNÉHO VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324   Přijaté neinvestiční  

 příspěvky a náhrady 

3 632,1 + 3,5 3 635,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4359 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  

 sociální péče 

30,4 + 3,5 33,9  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 908,9 + 3,5 40 912,4 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení dodatečného 

výtěžku veřejné vánoční sbírky ve výši 3 500 Kč do rozpočtu města Přerova. Při výběru 

pokladničky dne 04.01.2022 bylo zjištěno její poškození a byla přivolána Policie ČR. Na 

základě záznamu z kamerového systému byl usvědčen pachatel, který se k činu doznal                      

a ukradenou hotovost uhradil na účet města. Finanční prostředky budou v souladu s účelem 

veřejné sbírky poukázány ve prospěch subjektu Andělé Stromu života p. s. 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2122 610  Příjem z odvodů  

 příspěvkových organizací (MŠ) 

401,4 + 1,0 402,4 

3113 2122 610  Příjem z odvodů  

 příspěvkových organizací (ZŠ) 

5 278,1 + 19,2 5 297,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 17 478,2 + 1,0 17 479,2 

3113 610  Základní školy 35 012,2 + 19,2 35 031,4 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení  63 595,7 + 20,2 63 615,9 

 

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

o 20 200 Kč. Příspěvky na odpisy nemovitého majetku budou zvýšeny z důvodu změny 

odpisového plánu po: 

• zařazení kanalizační přípojky do užívání – MŠ Čekyně (1 000 Kč), 

• přepočtu transferového podílu, ZŠ Přerov, Hranická 14 (19 200 Kč).  

 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeob. pokladní správy 

 státního rozpočtu 

2 826,8 + 1 652,0 4 478,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 311 892,4 + 1 652,0 313 544,4 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace ve výši 1 652 000 Kč, která je 

určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí. 

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. 

 
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 

16 999,5 + 13 500,0 30 499,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210692 

 – Rekonstrukce bazénové vany, PA     

 Přerov) 

9 500,0 + 13 500,0 23 000,0 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 13 500 000 Kč. Zvýšené příjmy na dani z technických her budou použity na dofinancování 

rekonstrukce bazénové vany v plaveckém areálu v Přerově. Předmětem rekonstrukce je 

odstranění stávajících keramických obkladů, přelivových žlabů, čistících a vstupních prvků do 

samotného bazénu. Projekt řeší také technologické rozvody vody, liniové odvodnění, sanaci 

podkladní vrstvy, elektro práce a přeložky vzduchotechniky a ústředního topení, startovací 

bloky a kotvení plaveckých drah. Dle zpracované projektové dokumentace budou výdaje 

upřesněny až během prováděcích prací, neboť průzkum stávajícího stavu bazénové vany 

nebyl možný z důvodu provozu bazénu. Rozpočet akce je tedy stanoven ve výši 23 mil. Kč.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

1112 210  Příjem z daně z příjmů  

 fyzických osob placené  

 poplatníky 

4 620,0 + 350,0 4 970,0  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 17 479,2 * + 350,0 17 829,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 63 615,9 *  + 350,0 63 965,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 350 000 Kč. Zvýšený příjem na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky bude 

použit na dofinancování opravy plotu v MŠ Lešetínská.  

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

1112 210  Příjem z daně z příjmů  

 fyzických osob placené  

 poplatníky 

4 970,0 * + 349,7 5 319,7 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

17 632,8 + 349,7 17 982,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na mzdové 

 náklady včetně pojištění 

12 844,7 + 349,7 13 194,4 

 

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

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 349 700 Kč. Zvýšený příjem na dani z příjmů 

fyzických osob placené poplatníky bude použit na zvýšení příspěvku z důvodu navýšení 

tarifních platů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.09.2022.  

 
PŘÍSLUŠNÉ ODBORY  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 3111 530  Příjem z prodeje pozemků 46 603,3 + 13 065,0 59 668,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů právnických osob za obce,  

 DPH) 

27 873,5 + 13 065,0 40 938,5 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 13 065 000 Kč 

na úhradu DPH, neboť:  

• dne 05.09.2022 byla mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností 

Accolade CZ 64, s. r. o., člen koncernu, jako kupujícím uzavřena kupní smlouva 

č. SML/0963/2022, na jejímž základě statutární město Přerov převedlo společnosti 

vlastnické právo k pozemkům p. č. 6505/36 a 6505/42 oba v k. ú. Přerov, za celkovou 

kupní cenu ve výši 47 275 000 Kč, která byla navýšena o 9 927 750 Kč odpovídající 21 % 

DPH, 

• dne 01.07.2022 byla uzavřena směnná smlouva mezi statutárním městem Přerov 

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejíž předmětem byla směna pozemků pro stavbu 

Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov. ŘSD dle této směnné smlouvy uhradí na účet 

statutárního města Přerova rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 15 129 083 Kč, která 

bude navýšena o 3 137 243,11 Kč odpovídající 21 % DPH. 

Na úhradu DPH bude do rozpočtu města zapojena část příjmů z prodeje pozemků. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Příjem z odvodů  

 příspěvkových organizací  

 (ZŠ) 

5 297,3 * - 2,2 

+ 171,4 

5 466,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 35 031,4 * - 2,2 

+ 171,4 

35 200,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 63 965,9 * - 2,2 

+ 171,4 

64 135,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 2 200 Kč 

a posílení rozpočtu o 171 400 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude snížen 

z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, Hranická 14 (2 200 Kč) 

a současně zvýšen z důvodu změny odpisového plánu po zařazení investice (hřiště) do užívání 

u ZŠ Přerov, U tenisu 4 (171 400 Kč).  

  
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

969 767,5 - 8 842,9 960 924,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500190 

 - Pokračování IOP 09) 

13 127,5 - 1 725,0 11 402,5 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500714 

 - Obměna datových úložišť) 

3 000,0 - 3 000,0 0,0 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500562 

 - Implementace cloudových služeb  

 Microsoft 365 E3) 

8 185,8 - 4 117,9 4 067,9 
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Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem 

o 8 842 900 Kč. Jedná se o akce: 

• „Pokračování IOP 09“ – v letošním roce bude z této akce hrazena pouze servisní podpora, 

zbývající finanční prostředky budou použity na vysoutěžení další podpory k produktům 

pořízeným v rámci IOP 09, 

• „Obměna datových úložišť“ – probíhá veřejná zakázka a fakturace se předpokládá na 

začátku příštího roku, 

• „Implementace cloudových služeb Microsoft 365 E3“ – smlouva s Microsoft Enterprise je 

vždy tříletá, s roční platbou v lednu, koncem letošního roku bude prostřednictvím 

minitendru MV ČR vysoutěžena nová smlouva, jejíž přesná cena není zatím známa. 

Vzhledem k tomu, že úhrady u výše uvedených akcí budou probíhat na začátku příštího roku, 

budou prostředky v celkové výši 8 842 900 Kč vyjmuty z rozpočtu roku 2022 a zahrnuty do 

návrhu rozpočtu na rok 2023.  

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2111 610  Příjem z poskytování služeb,  

 výrobků, prací, výkonů a práv  

 (praní prádla) 

1 106,5 - 24,9 1 081,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 17 829,2 * - 24,9 17 804,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 64 135,1 * - 24,9 64 110,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 24 900 Kč. Příjmy za praní prádla budou do konce roku nižší, než bylo plánováno z důvodu 

zpřesnění kalkulace na dítě. Ve výdajové části budou sníženy příspěvky mateřským školám na 

praní prádla. 
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ZAPOJENÍ DOTACÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

23 680,6  + 130,7 23 811,3 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze  

 státních fondů 

0,0 + 5 711,2 5 711,2 

 4216 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

5 058,5 + 20 693,7 25 752,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 313 544,4 * + 26 535,6 340 080,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města budou zapojeny dotace v celkové výši 26 535 589,98 Kč. Jedná se o:  

• investiční dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 5 818 582,58 Kč na akci 

„Revitalizace rybníků v Předmostí - 1. etapa“, 

• investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5 711 145,13 Kč na akci 

„Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická“, 

• investiční dotaci ve výši 14 875 153,57 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 130 708,70 Kč 

z Olomouckého kraje na akci „Blažkův dům – inovační centrum“. 

Rozpočet města již výdaje k těmto účelům obsahuje, proto budou uvolněné finanční 

prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

960 924,6 * - 3 000,0 957 924,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210723 

 - Rozšíření ubytovací kapacity   

 v nouzovém bydlení) 

15 000,0 - 3 000,0 12 000,0 

 

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

o 3 000 000 Kč. Dne 05.10.2022 byly předány všechny byty zhotoviteli, který zahájil opravy. 

Vzhledem k tomu, že na začátku roku 2023 bude potřeba uhradit faktury za realizaci tak, aby 
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byly splněny podmínky poskytovatele dotace, budou prostředky ve výši 3 000 000 Kč 

vyjmuty z rozpočtu roku 2022 a zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2023.  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210532 

 -  Sjezd na pozemku par. č. 37, ul.  

 Palackého) 

2 533,0 - 50,0 2 483,0 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210572 

 -  Autobusová zastávka ul. Palackého  

 (u pekárny RACEK)) 

189,1 - 66,0 123,1 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210394 

 -  Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27  

 (ITI)) 

17 450,0 + 116,0 17 566,0 

 

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

prostředků ve výši 116 000 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z již ukončených akcí 

„Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny RACEK)“ a „Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. 

Palackého“ budou použity na dofinancování akce „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 

(ITI)“. Následkem realizace stavební a elektročásti celé investice došlo k přerušení některých 

stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení jako je např. rozhlas, čipovací terminály, se 

staly nefunkčními. Tyto následky je třeba odstranit, tzn. přeložit a upravit stávající rozvody, 

které jsou v kolizi s novými slaboproudými kabely. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace (investice) 36 894,6 - 300,0 36 594,6 

 023  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. (správa dotací) 

855,0 + 300,0 1 155,0 

 

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

prostředků ve výši 300 000 Kč. V návaznosti na rozhodnutí vedení města o pokračování 

v akci „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“ bude uzavřena příkazní smlouva, jejímž 

předmětem bude poskytování služeb dotačního managementu po dobu realizace 

a udržitelnosti projektu. Převedeny budou finanční prostředky vyčleněné na projektovou 

dokumentaci k téže akci, kdy v rámci podepsané smlouvy o dílo na zpracování PD 

a autorského dozoru již nebudou využity. 

 

PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 3 844,4 - 127,8 3 716,6 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace (investice) 36 594,6 * + 127,8 36 722,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

127 800 Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné v rámci akce „Rozšíření místní 

komunikace ul. U Spojů, Újezdec“ na přeložku podzemního vedení CETIN, a. s. Vzhledem 

k tomu, že stavba dle položkového rozpočtu přesáhne částku 2 mil. Kč, bude převeden 

rozpočet uvedené akce z odboru správy majetku a komunálních služeb na odbor řízení 

projektů a investic.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210259 

 –    Cyklostezka ul. Palackého) 

11 640,1 - 525,0 11 115,1 

3745 520   Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200259 

 –    Následná péče a údržba  

 cyklostezky ul. Palackého) 

0,0 + 525,0 525,0 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

525 000 Kč. Odbor řízení projektů a investic realizoval v roce 2022 investiční akci 

„Cyklostezka ul. Palackého“. Na tuto akci byla schválena dotace z Olomouckého kraje 

a IROPu. Součástí dodávky na stavbu byla výsadba zeleně, na kterou se stejně jako na celou 

stavbu dle podmínek poskytovatele dotace bude uplatňovat udržitelnost 5 roků. Vzhledem 

k tomu, že odbor správy majetku a komunálních služeb je správcem zeleně, budou 

nevyčerpané finanční prostředky z ukončené akce převedeny na uvedený odbor, který tak 

bude po dobu udržitelnosti pečovat o zeleň na cyklostezce na ul. Palackého. V případě 

uhynutí nebo poškození rostlin zajistí opětovnou výsadbu a bude odpovídat za to, že v rámci 

následné péče budou dodrženy podmínky poskytovatele dotace.  

 

ODBOR EKONOMIKY – AKCE NAD 500 TIS. KČ NA ROK 2023 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6310 2141   Příjem z úroků 2 500,0 + 19 000,0 21 500,0 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

957 924,6 * - 37 000,0 920 924,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 340 080,0 * - 18 000,0 322 080,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 37 000 000 Kč. 

Zvýšené plnění příjmů z úroků a finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou vyjmuty 

z rozpočtu roku 2022 a zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2023, kde budou určeny 

k financování akcí nad 500 tis. Kč. 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 427,0 - 24,8 10 402,2 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot  

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple,  

 sochy, čestné hroby aj.) 

1 162,8 - 18,0 1 144,8 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře (kulturní  

 domy) 

1 086,3 + 42,8 1 129,1 

 

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

finančních prostředků ve výši 42 800 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu 

stropních podhledů a osvětlení v prostorách suterénu hlavního sálu v Dělnickém domě 

v Lověšicích. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní části Lověšice na 

základě jejího požadavku. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 020,0 - 50,0 9 970,0 

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod    

 a nakládání s kaly (údržba vod.  

 zařízení) 

482,0 + 50,0 532,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 50 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na zpracování 

dokumentace – realizační studie vodohospodářské stavby „Usměrnění toku svodnice v místní 

části Přerov – Újezdec, ul. Široká“. Realizační studie bude vypracována ve dvou variantách – 

zatrubnění úseku s možností pozdějšího vybudování odstavné plochy pro parkování vozidel 

v ul. Široká u fotbalového hřiště a zpevnění koryta toku tříděným lomovým kamenem nebo 

zpevnění jiným stavebním materiálem. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků 

místní části Újezdec na základě jejího požadavku. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

1112 210  Příjem z daně z příjmů  

 fyzických osob placené  

 poplatníky 

5 319,7 * + 43,0 5 362,7 

* 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.) 

400,0 + 43,0 443,0 

 

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

rozpočtu o 43 000 Kč. Zvýšený příjem na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky 

bude použit na likvidaci černé skládky po bezdomovcích v místní části Újezdec.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

1112 210  Příjem z daně z příjmů  

 fyzických osob placené  

 poplatníky 

5 362,7 * + 34,4 5 397,1  

 

4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

4 478,8 * + 0,6 4 479,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3349 520  Ostatní záležitosti sdělovacích  

 prostředků 

230,0 + 35,0 265,0 

 

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

rozpočtu o 35 000 Kč. Zvýšený příjem na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky 

a jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ke 

zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu 

pro rok 2022, budou použity na dofinancování zvýšených finančních nákladů za komunikační 

služby – MUNIPOLIS/Mobilní rozhlas do konce roku 2022. Zvýšené finanční náklady jsou 

způsobené značným nárůstem počtu odeslaných SMS jednotlivým operátorům za měsíc říjen 

(cca 7x), nárůst lze očekávat i ve zbývajících dvou měsících letošního roku. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 
 

1112 210  Příjem z daně z příjmů  

 fyzických osob placené  

 poplatníky 

5 397,1 * + 200,0 5 597,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 970,0 * + 200,0 10 170,0 

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

rozpočtu o 200 000 Kč. Zvýšený příjem na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky 

bude použit na kácení stromů v havarijním stavu. Kácení a ořezy budou provedeny dle 

pasportu dřevin a na základě žádostí obyvatel. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 –      Opravy volných bytů) 

980,0 - 870,0 110,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402034 

 –   Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť I 2510/23) 

620,0 - 50,0 570,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402041 

 –   Oprava volného bytu č. 1, Jižní  

 čtvrť II 2549/10) 

490,0 - 50,0 440,0 

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

 –    Oprava volného bytu č. 1, Jižní  

 čtvrť II 2603/4) 

350,0 - 70,0 280,0 

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

 –     Oprava volného bytu č. 1, Jižní  

 čtvrť IV 2506/15) 

500,0 - 100,0 400,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402044 

 –      Oprava volného bytu č. 2, Jižní  

 čtvrť II 2603/4) 

490,0 - 60,0 430,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402032 

 –      Oprava volného bytu č. 2, Jižní  

 čtvrť III 2518/10) 

500,0 - 60,0 440,0 

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

 –      Oprava volného bytu č. 3, Jižní  

 čtvrť II 2536/7) 

700,0 - 90,0 610,0 

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

 –      Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť IV 2528/2) 

700,0 - 100,0 600,0 

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

 –      Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť IV 2529/1) 

700,0 - 150,0 550,0 

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

 –       Oprava volného bytu č. 5, Jižní  

 čtvrť II 2535/6) 

700,0 - 150,0 550,0 

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

 –        Oprava volného bytu č. 5, Jižní  

 čtvrť II 2548/11) 

600,0 - 120,0 480,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402039 

 –      Oprava volného bytu č. 3, Jižní  

 čtvrť IV 2506/15) 

500,0 - 40,0 460,0 

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

 –         Oprava volného bytu č. 6, Jižní  

 čtvrť III 2519/9) 

550,0 - 40,0 510,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402063 

 –         Oprava volného bytu č. 3, Jižní  

 čtvrť II 2539/17) 

0,0 + 490,0 490,0 

3612 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402064 

 –         Oprava volného bytu č. 8, Jižní  

 čtvrť II 2600/1) 

0,0 + 510,0 510,0 

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

 –         Oprava volného bytu č. 3,  

 Bartošova 2294/22) 

500,0 + 250,0 750,0 

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

 –         Oprava volného bytu č. 5,  

 Bartošova 2294/22) 

500,0 + 250,0 750,0 

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

 –         Oprava volného bytu č. 8,  

 Bartošova 2294/22) 

500,0 + 250,0 750,0 

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

 –         Oprava volného bytu č. 4, Jižní  

 čtvrť II 2537/8) 

500,0 + 200,0 700,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 1 950 000 Kč. Finanční prostředky vyčleněné na opravy 

volných bytů budou převedeny na nové akce 300 – 500 tis. Kč. Opravy volných bytů byly dle 

původního rozpočtu zařazeny mezi akce 300 – 500 tis. Kč. To zůstává zachováno i v případě 

navýšení rozpočtu nad tuto hranici. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

23 811,3 * + 550,0 24 361,3 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 510  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5102062 

 –   Nákup plošiny pro invalidy  

 u hlavního vchodu PA, Přerov) 

0,0 + 550,0 550,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení 

rozpočtu o 550 000 Kč. Část doplatku dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí 

výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany 

dětí pro rok 2021 bude použita k financování nákupu plošiny pro invalidy u hlavního vchodu 

plaveckého areálu v Přerově.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Příjem z odvodů  

 příspěvkových organizací (ZŠ) 

5 466,5 * - 16,0 5 450,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 35 200,6 * - 16,0 35 184,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 64 110,2 * - 16,0 64 094,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem 

o 16 000 Kč. Příspěvky na odpisy nemovitého majetku budou sníženy u výše uvedených ZŠ 

z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti. Jedná se o: 

• ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (- 1 300 Kč), 

• ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (-2 100 Kč), 

• ZŠ Přerov, Hranická 14 (- 800 Kč), 

• ZŠ Přerov, Trávník 27 (-11 800 Kč). 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

920 924,6 * - 1 300,0 919 624,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 35 184,6 * - 1 300,0 33 884,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 64 094,2 * - 1 300,0 62 794,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 1 300 000 Kč. Nedočerpané účelové finanční prostředky určené na nadstandardní 

pedagogické služby u ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (1 000 000 Kč) a ZŠ Přerov, Velká 

Dlážka 5 (300 000 Kč), budou vyjmuty z rozpočtu roku 2022 a zahrnuty do návrhu rozpočtu 

na rok 2023 a určeny k posílení Dotačního programu C. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2212 
 

 Příjem sankčních plateb  

 přijatých od jiných osob 

17 970,0 + 500,0 18 470,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 791,5  - 214,0 4 577,5 

5311 900  Akce nad 500 tis. Kč (č. 9000749 

 -  Nákup služebního vozidla pro MP) 

0,0 + 714,0 714,0 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 500 000 Kč a převod 

finančních prostředků ve výši 214 000 Kč. Zvýšené plnění příjmů ze sankčních plateb na 

úseku městské policie a úspory v jejím rozpočtu budou použity na nákup služebního vozidla. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

919 624,6 * - 920,0 918 704,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 900  Akce nad 500 tis. Kč (č. 9000689 

 - Nákup služebního devítimístného   

 vozidla pro MP) 

920,0 - 920,0 0,0 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 920 000 Kč. Dne 

15.12.2021 byla podepsána kupní smlouva na dodání devítimístného vozidla pro potřeby 

městské policie, na základě které mělo být vozidlo dodáno do 16.09.2022. Z důvodu 

nedostatku některých dílů došlo ke zpoždění výroby a dodávky automobilu zaviněné 

výrobním závodem v zahraničí. Vozidlo bude dodáno v období 12/2022 – 01/2023. Vzhledem 

k tomu, že na začátku roku 2023 bude potřeba uhradit faktury, budou prostředky ve výši 

920 000 Kč vyjmuty z rozpočtu roku 2022 a zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2023.  

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2142 210  Příjem z podílů na zisku    

 a dividend 

1 345,4 + 59,3 1 404,7 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

24 361,3 * + 182,7 24 544,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 

21 446,6 + 242,0 21 688,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova -  

 příspěvek na mzdové náklady včetně pojištění 

9 668,5 + 124,0 9 792,5 

141  Kulturní a informační služby města Přerova - 

 příspěvek na provoz a investice 

10 963,5 + 118,0 11 081,5 
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Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních 

a informačních služeb města Přerova, příspěvkové organizace, o 242 000 Kč, a to 

v souvislosti se zákonným navýšením tarifních platů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 01.09.2022. K financování výše uvedeného bude použita část 

dividend od akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a zbývající část doplatku 

dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí 

s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2122 141  Příjem z odvodů  

 příspěvkových organizací  

 (KIS) 

814,6 - 30,7 783,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 

21 688,6 * - 30,7 21 657,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova - 

 příspěvek na odpisy nemovitého majetku 

814,6  - 30,7 783,9 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Kulturních 

a informačních služeb města Přerova, příspěvkové organizace, o 30 700 Kč. Příspěvek na 

odpisy nemovitého majetku bude snížen z důvodu změny odpisového plánu po průběžném 

přepočtu podílu hlavní a doplňkové činnosti.  

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 72 011,5 - 3 976,4 68 035,1 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 322 080,0 * + 3 976,4 326 056,4 

* 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 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek na  

 mzdové náklady včetně pojištění 

55 949,2 - 3 846,5 52 102,7 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek na  

 provoz a investice 

13 333,9 - 129,9 13 204,0 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Sociálních 

služeb města Přerova, příspěvkové organizace, o 3 976 400 Kč. Sociální služby města Přerova 

získaly dotaci na provoz a stravu dětských skupin ve výši 4 157 141,59 Kč. Tyto výdaje byly 

doposud kryty z rozpočtu města. Zároveň s účinnosti od 01.09.2022 došlo ke zvýšení 

platových tarifů u zaměstnanců ve výši 180 800 Kč, které není finančně pokryto příspěvkem 

od zřizovatele. Na základě uvedeného bude do rozpočtu vrácena částka představující rozdíl 

mezi získanou dotací a požadavkem na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. 

 
SPORTOVIŠTĚ PŘEROV S. R. O. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1385 230  Příjem z dílčí daně  

 z technických her 

30 499,5 * + 1 500,0 31 999,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 518  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce  

 (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

29 200,0 + 1 500,0 30 700,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

518  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

29 200,0 + 1 500,0 30 700,0 

  

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

rozpočtu o 1 500 000 Kč na navýšení vyrovnávací platby pro Sportoviště Přerov s. r. o. na rok 

2022, jelikož společnosti vznikly zvýšené náklady na energie a v době letních prázdnin 

musela zabezpečit pořádek na plaveckém areálu. K financování budou do rozpočtu zapojeny 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1385 230  Příjem z dílčí daně  

 z technických her 

31 999,5 * + 721,6 32 721,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210394 

 -  Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27  

 (ITI)) 

17 566,0 * + 721,6 18 287,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 721 600 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že z důvodu chybějících vazeb minulých let 

a opakovaných oprav účtování je třeba ještě dofinancovat celou akci tak, aby byly v souladu 

rozpočtové a účetní náklady a vše souhlasilo s hodnotami na účtu nedokončených investic. 

K financování budou do rozpočtu zapojeny zvýšené příjmy na dani z technických her.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210259 

 –    Cyklostezka ul. Palackého) 

11 115,1 * - 220,0 10 895,1 

 025  Projektové dokumentace (investice) 36 722,4 * + 220,0 36 942,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

prostředků ve výši 220 000 Kč. Finanční prostředky z již ukončené akce „Cyklostezka ul. 

Palackého“ budou použity k dofinancování projektové dokumentace akce „Chodník a VO ul. 

Grymovská, Kozlovice“.  

 
Ad 2) 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA – ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek  

 na provoz a investice 

13 204,0 * - 74,2 13 129,8 

625  Sociální služby města Přerova – příspěvek   

 na odpisy movitého i nemovitého majetku 

2 728,4 + 74,2 2 802,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o přesun mezi závaznými ukazateli výdajů 

Sociálních služeb města Přerova ve výši 74 200 Kč. K přesunu dochází v souvislosti 

s obnovou technického zařízení domova pro seniory ve druhé polovině roku 2021 (nákup 

myček nádobí, myček podložních mís, lůžek s laterálním náklonem atd.), kdy došlo 

k navýšení odpisů movitého majetku, což nebylo zahrnuto ve schváleném plánu pro rok 2022.  

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ – ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na mzdové 

 náklady včetně pojištění 

13 194,4 * - 180,0 13 014,4 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz 

 a investice 

4 669,5 + 180,0 4 849,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o přesun mezi závaznými ukazateli výdajů Městské 

knihovny v Přerově ve výši 180 000 Kč z důvodu nedočerpání finančních prostředků 

určených na OON včetně odvodů, neboť přednášková činnost byla z velké části fakturována 

jako služba a nebyly dočerpané finance na dohody pro brigádníky. Uvedené prostředky budou 

využity na nákup knihovního fondu, případně opravy.  Pro úplnost informací doplňujeme, že 

příspěvková organizace v požadavcích na navýšení rozpočtu roku 2023 uvedla, že je třeba 

vykrýt financování havarijních stavů ve výši 200 000 Kč (rozvaděč elektrické energie – 

opakované výpadky elektrického proudu, rozvod vody – zkorodovaná místa, kterými 

prosakuje voda, dále mokré zdivo v kotelně a balírně, havarijní stav dřevěných vrat od garáže 

a vstupní dveře). Prioritou by mělo být zabezpečení majetku. 

 

 


