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Pořadové číslo: 16/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 21.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční                           
dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku                          
a komunálních služeb
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Rozpočtové opatření – investiční akce

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:
1. následující úpravy rozpočtu investičních akcí dle přílohy a tabulek,
2. rozpočtový rámec investiční akce Lávka U tenisu ve výši 25 210 000 Kč,
3. rozpočtový rámec investiční akce Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady ve výši 18 200 000 Kč,
4. rozpočtový rámec investiční akce ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení ve výši 

22 385 000 Kč,
5. záměr přijetí půjčky (úvěru) ve výši 22 000 000 Kč na financování investiční akce ZŠ Svisle –

energetické opatření – zateplení.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou  zabývat na své 55. schůzi konané dne 29.01.2013.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Navržené úpravy rozpočtu zahrnují převody 
finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2012 do rozpočtu 2013 na investiční akce            
a zapojení aktuálně reálných zdrojů na nové investiční akce. Vzhledem k délce přípravy          
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a průběhu veřejných zakázek je u dalších akcí navrženo schválení rozpočtových rámců, které 
umožní zahájit činnosti spojené s přípravou jejich realizace.

Důvodová zpráva:

Ad) Přecházející investiční akce

Odbor správy majetku a komunálních služeb a odbor vnitřní správy požádaly o rozpočtová opatření –
převody nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2013. K financování níže uvedených
investičních akcí bude zapojena také část úvěru načerpaného v roce 2012, a to neproinvestované 
prostředky na účtu města ve výši 3 300 000 Kč (úvěr od Dexia Kommunalkredit Bank AG) a úvěrové 
zdroje ve výši 87 000 000 Kč na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova (Česká spořitelna, a.s.).

Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) - ORG 500051
Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné dokončit práce v roce 2012. Realizace 
parkoviště byla opětovně zahájena po vydání územního a stavebního povolení na přemístění stavby 
v souvislosti s archeologickými nálezy.

Jižní předpolí Tyršova mostu (2. etapa) - ORG 500240
Stavební práce byly dokončeny v termínu dle smlouvy. Převod finančních prostředků se týká 
dokončení záchranného archeologického průzkumu, jeho nálezové zprávy a vyhodnocení, které budou 
dodány v I. čtvrtletí roku 2013.

Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční – ORG 500171
Jedná se o finanční prostředky na úhradu faktury za technický dozor společnosti IBS Přerov s. r. o. 
Dodavatel sice vystavil daňový doklad, ale tento nebyl předán na Magistrát města Přerova k úhradě.

Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky – ORG 500188
V současné době odbor vnitřní správy připravuje zadávací řízení na zhotovitele stavby. Čerpání 
rozpočtu se bude vázat na zahájení stavby, předpokládá se v 03-04/2013.

Cyklostezka Osmek Přerov – ORG 500111
Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za vodorovné dopravní značení vyplývající 
z rozhodnutí orgánu státní správy, které bude realizováno v období příznivějších klimatických 
podmínek.

Regenerace sídliště Předmostí – 9. etapa – ORG 500209
Stavební práce byly dokončeny v roce 2012, v letošním roce již dojede jen k osazení drobného 
mobiliáře – laviček.

Protipovodňová opatření na území města Přerova – ORG 500192
Na odbor správy majetku a komunálních služeb nebyly doposud předány podklady k přímé realizaci
protipovodňových opatření. Připravuje se zadávací řízení. Realizace je přepokládána v roce 2013.

Městský dům – šatny, statické zajištění objektu – ORG 500152
Stavební činnost byla ukončena v roce 2012. V letošním roce bude řešen požadavek ředitele 
Kulturních a informačních služeb města Přerova na úpravu části dvorního traktu (plocha s volně 
loženým kačírkem) na zpevněnou plochu, a to za účelem jednoduššího přístupu techniky do prostor 
Městského domu.
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Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM) – ORG 500200
Stavba byla dokončena v termínu. Požadavek na úpravu části oplocení byl vznesen vlastníky 
sousedních nemovitostí. Úprava jeho výšky zamezí poškození oken a fasád, k nimž dochází balóny     
od nepřizpůsobivých uživatelů sportoviště.

Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň – ORG 500239
Jedná se pokračování revitalizace staré obřadní síně, kdy po stavebních úpravách dojde k vytvoření 
interiéru kolumbária. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele interiérových prací. 
Zahájení realizace se předpokládá v 04/2013.

Kozlovice – technická infrastruktura pro RD – ORG 500151
Požadavek na vybudování infrastruktury je již třetím rokem převáděn do roku následujícího. Odbor 
koncepce a strategického rozvoje zajišťuje projektovou přípravu.

Třídící linka separovaného odpadu – ORG 500246
Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2013, předběžně v průběhu I. pololetí.

Rekonstrukce fontány v parku Michalov – ORG 500257
Byl proveden výběr dodavatele za nabídkovou cenu 680 000 Kč včetně DPH. S ohledem na klimatické 
podmínky již nebylo možné akci realizovat v roce 2012. 

Pořízení dopravního hasičského vozidla – ORG 500254
Z vymezených finančních prostředků bude uhrazena dodávka dopravního vozidla pro zásahovou 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Přerov. Kupní smlouva byla uzavřena se společností IVOCAR 
Ivančice spol. s r. o.

Technologické centrum ORP a spisová služba (06) – ORG 500140
Dodávka byla ukončena v termínu dle smlouvy. Na základě požadavku provozovatele byl instalován 
modul GSM pro hlídání množství paliva, který bude aktivován po uzavření smlouvy o provozování 
záložního agregátu. Následně bude ukončena a fakturována technologická úprava, což se předpokládá 
v I. čtvrtletí roku 2013.

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (09) – ORG 500190
Realizace projektu se předpokládá v letech 2013-2014. Podíl města by měl být ve výši 15 %. 
Přepokládá se, že ve skutečnosti  bude úvěr čerpán jen do výše dotace. Vzhledem k tomu, že bylo
nutné prokázat zdroje na financování celého projektu a rozpočet města neměl vlastní zdroje ve výši 
celého podílu, byl v roce 2012 zapojen vyšší objem úvěru s tím, že v letech následujících vždy dojde 
k úpravě - snížení o částku vlastních zdrojů vyčleněných v daném roce. V rozpočtu roku 2013 byly na 
akci schváleny 4 mil. Kč. Z tohoto důvodu je tedy úvěr zapojen jen ve výši 87 mil. Kč (v roce 2012 to 
bylo 91 mil. Kč). Vzhledem k posunu harmonogramu projektu zatím neproběhla soutěž k veřejné 
zakázce.

Ad) Nové investiční akce

ZŠ U tenisu – energetické opatření – zateplení – ORG 500006
Předmětem prací jsou stavební úpravy budovy Základní školy U tenisu, která se nachází ve městě 
Přerov. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na tepelnou ochranu budov, dojde k zateplení všech 
obvodových stěn, k výměně stávajících oken a dveří za plastové a k zateplení části ploché střechy. 
Součástí úprav je i návrh nového okapového chodníčku po obvodě zateplovaných budov. 

Cyklostezka Želatovská – ORG 500082
Stavba se nachází v Přerově v ulici Želatovské v přidruženém dopravním prostoru průtahu silnice 
II/150 a dále podél této silnice až na hranici katastrálního území Přerov. Na začátku je cyklostezka 
napojena na místní komunikaci v ul. Petřivalského, na konci je napojena na již realizovanou stezku, 
která pokračuje až do obce Želatovice.
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Předmětem stavebních prací je vybudování cyklostezky, stavební úpravy chodníků a vložení 
ochranných ostrůvků na přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty. Vše je doplněno příslušným 
svislým a vodorovným dopravním značením. 

Lávka U tenisu – ORG 500191
Lávka svou polohou umožňuje propojení oblasti U tenisu s areálem Laguny a  nahrazuje původní 
lávku těžce poškozenou povodněmi v roce 1997 a 2010. Pro přemostění řeky byla navržena podélně 
přepjatá nosná konstrukce z příčně rozdělených prefabrikovaných částí o rozpětí 18,00 + 47,90            
+ 28,00 m. Konstrukce je vždy 12 m od pilířů podpírána oboustrannými tyčovými závěsy kotvenými 
na nízkém pylonu. Napojení lávky na stávající pěší a cyklotrasy je provedeno směrovými 
zakružovacími oblouky pomocí sjezdových ramp. Součástí stavby je osvětlení lávky.

Lověšice, ul. Mírová – přechody pro chodce – ORG 500271
Předmětem stavby je zřízení dvou nových přechodů pro chodce v místní části Přerov – Lověšice, 
v ulici Mírová. Přechody jsou navrženy na krajské silnici III/0557, v prostoru křižovatky s místní 
komunikací ulice U parku. První přechod je situován před objektem mateřské školy, druhý za 
křižovatkou ve směru k podjezdu pod železniční tratí. Součástí navržených přechodů je osvětlení 
stožáry s výložníky, napojenými kabelovým vedením ze stávajících stožárů. 

Ad) Rozpočtové rámce

Lávka U tenisu – ORG 500191
Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou v rozpočtu statutárního města zdroje ve výši dostatečné 
k financování celé akce, je předloženo schválení rozpočtového rámce. Na zafinancování zbývající 
části ve výši 8 210 000 Kč se předpokládá použití dotace získané na akci ZŠ U tenisu – energetické 
opatření – zateplení ve výši 6 900 000 Kč a část dotace na akci Cyklostezka Želatovská ve výši 
1 270 000 Kč.

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – ORG 500119
Kompostárna bude vybudována v areálu skládky Technických služeb města Přerova, s.r.o. v Přerově –
Žeravicích. Budou vybudovány zastřešené boxy pro skladování materiálu a suroviny, na kterou bude 
navazovat kompostovací plocha. Pro zpracování odpadů bude pořízená nová technika. Ročně se bude 
zpracovávat 2 500 tun odpadů. Na projekt byla schválena dotace z Operačního programu životní 
prostředí ve výši 10 170 000 Kč. Financování akce se předpokládá ze zbývající části dotace získané na 
Cyklostezku Želatovská, dotací na přechody pro chodce v Lověšicích, prodejem majetku a popř. zdroji 
získanými z loterií.

ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení – ORG 500174
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy budovy Základní školy Svisle, která se 
nachází ve městě Přerově. Jedná se o komplex budov, které tvoří učebnová část, stravovací pavilon     
a vstupní část. Jednotlivé bloky jsou propojeny spojovacími krčky. Dle navrženého řešení dojde 
k zateplení všech obvodových stěn, k výměně stávajících oken a dveří za plastové a k zateplení ploché 
střechy nad vstupním blokem. Součástí úprav je i návrh okapového chodníku po obvodě 
zateplovaných částí budov. 
Financování akce se předpokládá ze zdrojů společnosti teplo Přerov a. s., například prostřednictvím 
přijaté půjčky ve výši 22 000 000 Kč se splatností do konce roku 2017 s tím, že mimo řádných splátek 
bude realizována i mimořádná splátka, a to ve výši dotace na předmětnou akci, která by měla činit 
8 900 000 Kč. V současné době je projednáváno, za jakých podmínek by mohla být půjčka městu byla 
poskytnuta. Tato záležitost bude řešena s daňovými poradci obou stran, kde je nutné vyřešit případný 
úrok, včetně ceny obvyklé. Výše úroku bude podstatná pro výpočet celkových nákladů spojených 
s přijetím půjčky, od nichž se bude odvíjet další postup – zda bude nutná aplikace zákona o veřejných 
zakázkách či pouze příslušného vnitřního předpisu.
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                                                                                                                                          příloha

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

42 139,1 * + 24 617,0

+ 9 890,0

+ 3 300,0

79 946,1

8123 210 Dlouhodobé přijaté

půjčené prostředky

7 280,8 + 87 000,0

+ 12 500,0

106 780,8

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Investiční akce – viz tabulky 58 059,0 + 137 307,0 195 366,0



tabulky

 Přecházející investiční akce v tisících Kč

město úvěr dotace

2212 500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) 1 218,0 1 218,0

2212 500240  Jižní předpolí Tyršova mostu (2. etapa) 300,0 300,0

2212 500171  Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční 14,1 14,1

2212 500188  Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky 4 580,0 1 580,0 3 000,0

2219 500111  Cyklostezka Osmek Přerov 106,3 106,3

2219 500209  Regenerace sídliště Předmostí - 9. etapa 43,3 43,3

2331 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova 5 230,0 5 230,0

2331 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova 168,0 168,0

3322 500152  Městský dům - šatny, statické zajištění objektu 38,3 38,3

3421 500200  Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM) 13,0 13,0

3632 500239  Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň (kolumbárium) 4 116,0 4 116,0

3699 500151  Kozlovice - technická infrastruktura pro RD 100,0 100,0

3725 500246  Třídící linka komunálního odpadu 6 000,0 6 000,0

3745 500257  Rekonstrukce fontány v parku Michalov 680,0 680,0

5512 500254  Pořízení dopravního hasičského vozidla 1 800,0 1 800,0

6171 500140  Technologické centrum ORP a spisová služba (06) 50,0 50,0

6171 500190
 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města

 Přerova (09) (4 mil. Kč zahrnuty již ve schváleném rozpočtu)
90 460,0 3 460,0 87 000,0

 s o u č e t 114 917,0 24 617,0 90 300,0

finanční krytí 2013

 I N V E S T I Č N Í   A K C E   2 0 1 3  -  rozpočtové opatření

par. org.  název
rozpočet 

2013



 Nové investiční akce - finančně kryto

město úvěr dotace

28 740,0 8 959,0 19 781,0

-28 500,0 -21 219,0 -7 281,0 

13 780,0 13 780,0

-10 000,0 -10 000,0 

2212 500191 Lávka U tenisu (doplatek u rozpočtového rámce ) 17 000,0 17 000,0

2219 500271  Lověšice, ul. Mírová - přechody pro chodce 1 370,0 1 370,0 885,0

 s o u č e t 22 390,0 9 890,0 12 500,0 0,0 14 328,9

 Nové investiční akce - rozpočtový rámec 

2212 500191  Lávka U Tenisu 8 210,0 8 210,0

3722 500119  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 18 200,0 18 200,0 10 170,0

3113 500174 ZŠ Svisle - energetické opatření - zateplení 22 385,0 8 987,5

 s o u č e t 48 795,0 26 410,0 0,0 0,0 19 157,5

 Akce kryté z provozního rozpočtu nebo jiných rozpočtů

3613  Oprava sociálního zařízení v Restauraci Michalov v Přerově 738,1

3722 500109  Skládka TKO Žeravice II - rozšíření úložiště 19 154,0

 s o u č e t 19 892,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 c e l k e m 91 077,1 36 300,0 12 500,0 0,0 33 486,4

 Ostatní investiční akce - finančně nekryto

2219 500261  Jižní čtvrť I - parkování podél ul. Durychova a Lančíkových (IPRM) 6 355,0 cca 85%

2219 500226  Jižní čtvrť - komunikace II. etapa (IPRM) 13 565,0 cca 85%

2219 500245 Regenerace sídliště Předmostí - 10. etapa (Teličkova, Tyršova) 12 100,0 4 mil.

4351 500270  DPS Trávník 1 - zateplení obvodového pláště 8 680,0

3313 500268  Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 3 430,0

2212 500231  Rozšíření ul. Palackého 6 655,0

6 943,9

6 500,0

3113 500006

2219 500082

 není kryto 

 není kryto 

 není kryto 

půjčka od Teplo, a. s. ?, realizace 2014, 

financování bude co nejdříve řešeno

 s daňovou poradkyní Ing. Musilovou

 není kryto 

není kryto

není kryto

 název

v provozním rozpočtu MAJ

budou realizovat TSMP, s.r.o.

Cyklostezka Želatovská (10 mil. Kč zahrnuto ve schváleném rozpočtu)

 ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení 

 (28 500 mil. Kč zahrnuto ve schváleném rozpočtu)

celkové

náklady

finanční krytí 2013 předpoklad 

dotace 
par. org.



 Přecházející investiční akce v tisících Kč

2212 500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) 13 311,0 12 137,4 1 218,0

2212 500240  Jižní předpolí Tyršova mostu (2. etapa) 15 825,0 14 475,4 300,0

2212 500171  Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční 725,0 724,5 14,1

2212 500188  Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky 4 580,0 0,0 4 580,0

2219 500111  Cyklostezka Osmek Přerov 1 130,0 1 023,7 106,3

2219 500209  Regenerace sídliště Předmostí - 9. etapa 6 326,3 6 283,0 43,3

2331 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova 5 230,0 0,0 5 230,0

2331 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova 168,0 0,0 168,0

3322 500152  Městský dům - šatny, statické zajištění objektu 15 017,3 14 978,8 38,3

3421 500200  Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM) 3 750,0 3 736,6 13,0

3632 500239  Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň (kolumbárium) 6 501,0 2 385,0 4 116,0

3699 500151  Kozlovice - technická infrastruktura pro RD 100,0 0,0 100,0

3725 500246  Třídící linka komunálního odpadu 6 000,0 0,0 6 000,0

3745 500257  Rekonstrukce fontány v parku Michalov 680,0 0,0 680,0

5512 500254  Pořízení dopravního hasičského vozidla 1 800,0 0,0 1 800,0

6171 500140  Technologické centrum ORP a spisová služba (06) 1 355,0 1 304,8 50,0

6171 500190
 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města

 Přerova (09)
95 000,0 540,0 94 460,0

 s o u č e t 0,0 177 498,6 57 589,2 118 917,0 0,0

čerpání 2012par. org.  název
celkové

náklady

upr. rozpočet 

2012

 I N V E S T I Č N Í   A K C E   2 0 1 3  -  celkový přehled

dotace
upr. rozpočet 

2013



 Nové investiční akce - finančně kryto

město úvěr dotace

3113 500006  ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení 28 740,0 8 959,0 19 781,0 6 943,9

2219 500082 Cyklostezka Želatovská 13 780,0 13 780,0 6 500,0

2212 500191 Lávka U tenisu (doplatek u rozpočtového rámce) 17 000,0 17 000,0

2219 500271  Lověšice, ul. Mírová - přechody pro chodce 1 370,0 1 370,0 885,0

 s o u č e t 60 890,0 41 109,0 19 781,0 0,0 14 328,9

 Nové investiční akce - rozpočtový rámec 

2212 500191  Lávka U Tenisu 8 210,0 8 210,0

3722 500119  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 18 200,0 18 200,0 10 170,0

3113 500174 ZŠ Svisle - energetické opatření - zateplení 22 385,0 8 987,5

 s o u č e t 48 795,0 26 410,0 0,0 0,0 19 157,5

 Akce kryté z provozního rozpočtu nebo jiných rozpočtů

3613  Oprava sociálního zařízení v Restauraci Michalov v Přerově 738,1

3722 500109  Skládka TKO Žeravice II - rozšíření úložiště 19 154,0

 s o u č e t 19 892,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 c e l k e m 129 577,1 67 519,0 19 781,0 0,0 33 486,4

 Ostatní investiční akce - finančně nekryto

2219 500261  Jižní čtvrť I - parkování podél ul. Durychova a Lančíkových (IPRM) 6 355,0 cca 85%

2219 500226  Jižní čtvrť-komunikace II. etapa (IPRM) 13 565,0 cca 85%

2219 500245 Regenerace sídliště Předmostí - 10. etapa (Teličkova, Tyršova) 12 100,0 4 mil.

4351 500270  DPS Trávník 1 -zateplení obvodového pláště 8 680,0

3313 500268  Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 3 430,0

2212 500231  Rozšíření ul. Palackého 6 655,0

3612 500262  Bytový fond - nám. Fr. Rasche 7 (IPRM) 8 370,0 cca 40%

org.  název
celkové

náklady

předpoklad 

dotace 
par.

finanční krytí 2013

 není kryto 

 není kryto 

půjčka od Teplo, a. s. ?, realizace 2014, 

financování bude co nejdříve řešeno

 s daňovou poradkyní Ing. Musilovou

v provozním rozpočtu MAJ

budou realizovat TSMP, s.r.o.

 není kryto 

 není kryto 

není kryto

 není kryto 

není kryto


