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Důvodová zpráva: 

Ad 1) 

 

ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2321   Přijaté peněžité neinvestiční  

 dary 

0,0 + 35,2 35,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4359 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  

 sociální péče 

0,0 + 35,2 35,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 35 695,9 * + 35,2 35 731,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 

vánoční sbírky do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 35 122 Kč a bude v souladu 

s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Charita Přerov na pořízení mobilních 

koupacích van a pomůcek pro podporu jemné motoriky.  

 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě  
4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeobecné pokladní správy 

 státního rozpočtu 

35,0  + 2 022,2 2 057,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6118 011  Volba prezidenta republiky 1 251,0 + 439,0 1 690,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 42 602,2 + 1 583,2 44 185,4 

 



2 

 

Kancelář tajemníka požádala o zapojení neinvestiční účelové dotace, která je určena na 

úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta republiky, ve výši 

2 022 200 Kč do rozpočtu města. Předmětné výdaje k tomuto účelu jsou již v rozpočtu 

částečně obsaženy, dofinancovány budou pouze výdaje na mzdové prostředky a uvolněné 

finanční prostředky města ve výši 1 583 200 Kč budou převedeny do rezervy na 

nerozpočtované výdaje. 

 

VRATKA DOTACE – KOMPENZACE DLUHONICE 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

554 465,1 * + 3 043,1 557 508,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání 0,0 + 3 043,1 3 043,1 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – vratku dotace ve výši 

3 043 068,83 Kč. Statutární město Přerov obdrželo v rámci II. etapy kompenzací Dluhonice 

dotaci z Olomouckého kraje v celkové výši 5 900 000 Kč (v roce 2021 ve výši 3 400 000 Kč 

a v roce 2022 ve výši 2 500 000 Kč). V rozpočtu města byla dotace rozdělena na 

spolufinancování akce „Rekonstrukce kulturního domu, Dluhonice“ a akce „Kompenzace 

Dluhonice - společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza (výkup pozemků)“. Z důvodu 

realizace pouze první z uvedených akcí, bude část dotace vrácena.  

 

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 +  1 185,7 60 818,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 44 185,4 * + 1 185,7 45 371,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Statutární město Přerov obdrželo sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci 

finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační 

vztah) ve výši 60 818 200 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy včetně příspěvku 

na opatrovnictví. V rozpočtu statutárního města na rok 2023 je souhrnný dotační vztah 
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zahrnut v očekávané výši 59 632 500 Kč. Finanční prostředky budou 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 

557 508,2 * + 1 700,0 559 208,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210646 

 – Přechod pro chodce, veřejné  

 osvětlení a zastávka, Henčlov) 

2 500,0  + 1 700,0 4 200,0 

 

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

o 1 700 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, 

které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce „Přechod pro 

chodce, veřejné osvětlení a zastávka, Henčlov“. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

559 208,2 * + 4 000,0 563 208,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210758 

 – Rekonstrukce objektu  

 Kratochvílova 14 – stěhování  

 pracoviště TGM 16) 

750,0 + 4 000,0 4 750,0 

 

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

o 4 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, 

které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce 

„Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 – stěhování pracoviště TGM 16“.  
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KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

563 208,2 * + 350,0 563 558,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3313 120  Filmová tvorba, distribuce, kina  

 a shromažďování audiovizuálních  

 archiválií 

0,0 + 350,0 350,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 350 000 Kč.  

Finanční prostředky vyčleněné v rezervě roku 2022, které jsou součástí výsledku hospodaření, 

budou použity na nákup mobilního letního kina, dle návrhu č. 14 schváleného participativního 

rozpočtu.  

 
ODBOR EKONOMIKY 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

563 558,2 * + 1 000,0 564 558,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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) 

28 673,0 + 1 000,0 29 673,0 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 000 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí 

výsledku hospodaření, budou použity na úhradu DPH v souvislosti s podepsáním pěti 

nájemních smluv se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR na období čtyř let pro stavbu 

dálnice D1. 
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 45 371,1 * - 412,3 44 958,8 

6402 
 

 Finanční vypořádání  3 043,1 * + 412,3 3 455,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

V loňském roce obdrželo statutární město mimo jiné dotaci na realizaci projektu „Domovník 

– preventista“ ve výši 165 000 Kč, dotaci na projekt „Obec přátelská rodině“ ve výši 

605 000 Kč a dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta 

České republiky v roce 2023 ve výši 503 800 Kč. Z důvodu nedočerpání těchto dotací vznikly 

vratky ve výši:  

• Domovník – preventista (10 101,18 Kč), 

• Obec přátelská rodině (150,70 Kč),  

• Volba prezidenta České republiky (401 832,60 Kč). 

Předmětné dotace podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022. Na 

realizaci vratek budou použity finanční prostředky z rezervy rozpočtu určené na 

nerozpočtované výdaje.  

 

PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210703 

 – Rekonstrukce parkovišť na ul.  

 Jasínkova) 

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

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210704 

 – Rekonstrukce parkovišť na ul.  

 Interbrigadistů) 

1 600,0 - 1 600,0 0,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210705 

 – Rekonstrukce parkovišť na ul.  

 Jižní čtvrť IV) 

2 135,0 - 2 135,0 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500703 

 – Rekonstrukce parkovišť na ul.  

 Jasínkova) 

0,0 + 3 000,0 3 000,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500704 

 – Rekonstrukce parkovišť na ul.  

 Interbrigadistů) 

0,0  + 1 600,0 1 600,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500705 

 – Rekonstrukce parkovišť na ul.  

 Jižní čtvrť IV) 

0,0 + 2 135,0 2 135,0 
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

6 735 000 Kč. Výše uvedené akce byly ve schváleném rozpočtu zařazeny pod odbor řízení 

projektů a investic. Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku a komunálních služeb má 

k těmto akcím zpracované projekty a uzavřený smluvní vztah s externistou, který zajišťuje 

dotační management a zároveň i administraci veřejné zakázky na realizaci, bylo na společném 

jednání dohodnuto, že realizace akcí bude zařazena do rozpočtu odboru správy majetku 

a komunálních služeb. 

 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

564 558,2 * + 152,0 564 710,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  

 GIS) 

9 831,7 * + 152,0 9 983,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 30 839,5 * + 152,0 30 991,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 152 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí 

výsledku hospodaření, budou použity na vytvoření elektronického podpisu v aplikaci 

IntraDoc.  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

564 710,2 * + 400,0 565 110,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500727 

 – Náhrada informačního systému –  

 Sociální agenda) 

1 038,0 * + 400,0 1 438,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 400 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí 

výsledku hospodaření, budou použity na dofinancování akce „Náhrada informačního systému 

– Sociální agenda“, konkrétně na propojení mezi spisovou službou Geovap a AIS Sociální 

agenda od společnosti Marbes, včetně migrace dat z původního programu. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

565 110,2 * + 400,0 565 510,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 20 849,8 * + 400,0 21 249,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 30 991,5 * + 400,0 31 391,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 400 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí 

výsledku hospodaření, budou použity na vybavení nově zřízených prostor Kratochvílova 14 

(nákup lístkovnic, vybavení pokladny), a s tím spojené náklady na stěhování (autodoprava, 

orientační systém včetně informačních tabulí). 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X  Silnice 10 581,7 * - 89,6 10 492,1 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 2 521,1 * + 89,6 2 610,7 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 
 

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

finančních prostředků ve výši 89 600 Kč. Finanční prostředky budou použity na vypracování 

projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce komunikace ul. Nová čtvrť, Újezdec“. Jedná 

se o převod v rámci finančních prostředků místní části Újezdec na základě jejího požadavku. 
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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 

565 510,2 * + 16,0 565 526,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 9 021,4 * + 16,0 9 037,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

rozpočtu o 16 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 

2022, které jsou součástí výsledku hospodaření, budou použity na jednorázové nasvícení věže 

přerovského zámku barevným odstínem. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

565 526,2 * + 48,0 565 574,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 925,1 * + 48,0 2 973,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 48 000 Kč. Finanční 

prostředky ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí výsledku 

hospodaření, budou použity na rozšíření vnitřního kamerového systému městské policie.  

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 44 958,8 * - 411,9 44 546,9 

3113 610  Základní školy 25 469,1  + 411,9  25 881,0 

* 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 

61X  Školská zařízení 46 214,6  + 411,9 46 626,5 

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

o 411 900 Kč pro: 

• ZŠ Přerov, U tenisu 4 (149 400 Kč), 

• ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (48 200 Kč), 

• ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (36 400 Kč), 

• ZŠ Přerov, Trávník 27 (58 000 Kč), 

• ZŠ Přerov, Hranická 14 (119 900 Kč), 

za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 

kancelářské a drogistické zboží od dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, nemohou využít 

v plném rozsahu náhradního plnění, protože toto je již u dodavatelů vyčerpáno. K tomuto 

posílení budou využity finanční prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu 

města.   

 

PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210668 

 –  Hospodaření se srážkovou vodou,  

 ZŠ Velká Dlážka 5) 

6 180,0 - 2 200,0 3 980,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210664 

 –  Snížení energetické náročnosti,  

 ZŠ Za mlýnem 1) 

1 000,0 * - 1 000,0 0,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210665 

 –  Snížení energetické náročnosti,  

 ZŠ Trávník 27) 

1 200,0 * - 1 200,0 0,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210666 

 –  Snížení energetické náročnosti,  

 ZŠ Svisle 13) 

1 600,0 * - 1 600,0 0,0 

3111 610  Mateřské školy 13 949,5 + 2 350,0 16 299,5 

3113 610  Základní školy 25 881,0 * + 3 650,0 29 531,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu či jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 626,5 * + 6 000,0 52 626,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 6 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zrušených akcí nad 500 tis. Kč týkajících se 

snížení energetické náročnosti u výše uvedených školských zařízení a finanční prostředky 

z akce „Hospodaření se srážkovou vodu, ZŠ Velká Dlážka 5“, která se v roce 2023 nebude 

realizovat, budou použity na nezbytné opravy a údržbu nemovitého majetku ve správě 

mateřských a základních škol, a to zejména na: 

• rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Vinary, MŠ Čekyně a MŠ Píšťalka (2 350 000 Kč),  

• odstranění havarijního stavu střechy koridoru, který je součástí ZŠ a spojuje MŠ U tenisu 

a ŠJ U tenisu, a slouží pro dovoz stravy do MŠ a vchod do školní zahrady MŠ, dále pak 

na zprovoznění studny pro zálivku travnatých ploch včetně čerpadla a rozvodu k retenční 

nádrži ZŠ Za mlýnem, opravy školních hřišť ZŠ Svisle a ZŠ Trávník a opravu vchodu ZŠ 

Trávník ze strany ulice Kozlovská (3 650 000 Kč).  

 
VRÁCENÍ ČÁSTI BEZÚROČNÉHO ÚVĚRU ZE SFPI 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210722 

 – Rekonstrukce elektroinstalace  

 v 1. NP, MŠ Komenského 25) 

7 500,0 * - 12,0 7 488,0 

 210  Uhrazené splátky dlouhodobých    

 přijatých půjčených prostředků 

67 266,1 + 12,0 67 278,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 76 566,1 + 12,0 76 578,1 

 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve 

výši 12 000 Kč. Město Přerov v průběhu dubna až listopadu 2021 realizovalo akci "Zateplení 

objektu Jižní čtvrť III/1,2,3". Na financování akce bylo využito dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu (dále IROP) a také bezúročného úvěru poskytnutého ze 

Státního fondu podpory investic (dále SFPI). Realizace akce byla provedena dle smlouvy 

o dílo a jejích dodatků v celkové výši 9 805 737,67 Kč. Dotace z IROP byla proplacena v roce 

2022 ve výši 3 822 507,07 Kč. Smlouva o bezúročném úvěru byla se SFPI uzavřena 

24.05.2021 na částku 3 785 087,00 Kč. Úvěr bylo možné čerpat až v závěru realizace, a to ve 
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výši 2 347 875,87 Kč. Dne 29.07.2022 obdrželo město Přerov oznámení z Ministerstva pro 

místní rozvoj (MMR) o zahájení veřejnosprávní kontroly u kontrolované osoby, kterou je 

SFPI. Projekt města „Zateplení objektu Jižní čtvrť III/1,2,3" byl vybrán do vzorku projektů 

pro místní šetření kontrolní skupiny za účelem ověření realizace a čerpání finančního nástroje. 

Odbor řízení projektů a investic spolu s odborem ekonomiky poskytl kontrolní skupině úzkou 

součinnost. Samotné místní šetření proběhlo dne 03.08.2022. Poté proběhlo ze strany města 

doplňování dokladů a vysvětlení některých dotazů vznesených kontrolní skupinou 

k provedené realizaci. Dne 30.12.2022 obdržel Odbor řízení projektů a investic z MMR 

Kontrolní list z místního šetření. Tento list je přílohou Protokolu o kontrole, který obdržel 

pouze SFPI, jakožto kontrolovaná osoba. Z kontrolního listu vyplývá zjištění, že kontrolní 

skupina neakceptovala vyjádření odboru řízení projektů a investic k některým zjištěním 

a dospěla k závěru, že byl proplacen výdaj, který dle jejich názoru nebyl realizován. 

Konkrétně se jednalo o lištu k zakončení nopové folie (pol. rozpočtu č. 97) ve výši 

10 367,28 Kč bez DPH. Tento výdaj byl označen jako nezpůsobilý pro úvěr. Ze strany SFPI 

obdrželo město Přerov dne 06.02.2023 prostřednictvím datové schránky Výzvu k vrácení 

neoprávněně vyčerpané částky ve výši 11 922,37 Kč vč. DPH, a to do 15 dnů od doručení 

výzvy. Vratkou výše uvedené částky na účet SFPI dojde ke snížení čerpání úvěru a úpravě 

splátkového kalendáře v souladu s úvěrovou smlouvou. 

 

Ad 2) 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A PROVOZ VEŘEJNÉ 

SILNIČNÍ DOPRAVY 

 

VÝDAJOVÁ ČÁST 

 

ORJ  název částka v tis. Kč 

730  Dopravní obslužnost a provoz veřejné silniční dopravy 59 000,0 

  

Mezi závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2023 budou dle metodického pokynu Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, který město obdrželo v závěru roku 2022, zařazeny finanční 

prostředky vyčleněné na dopravní obslužnost a provoz veřejné silniční dopravy v celkové výši 

59 000 000 Kč. Jedná se prostředky určené na úhradu kompenzace městské autobusové 

dopravy, kompenzace příměstské autobusové dopravy na základě smlouvy s Koordinátorem 

integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, a to jednak příspěvek na osobu/rok 

a pak kompenzaci za obsluhu některých místních částí města (Penčice, Žeravice, Dluhonice, 

Čekyně), které by bylo nákladné a technicky náročné zajistit v potřebném rozsahu linkami 

MAD a příspěvek na provoz cyklobusu.  

 

 

 

 

 

 

 


