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Pořadové číslo: 22/4

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 27.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 2. 2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
MICHAL ZÁCHA DiS, náměstek primátora
Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora                                         
Mgr. DUŠAN HLUZÍN, 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 – akce nad 500 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

a) dle přílohy č. 1 a tabulky č. 1 – přecházející akce nad 500 tis. Kč,
b) dle přílohy č. 2 a tabulky č. 2 – nové akce nad 500 tis. Kč – 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč zabývala na své 
84. schůzi dne 29. 1. 2014 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

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 2013 do rozpočtu 2014 na akce nad 500 tis. Kč            
a zapojení aktuálně reálných zdrojů na akce nové.
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Důvodová zpráva:

Ad a) Přecházející akce nad 500 tis. Kč

Odbor správy majetku a komunálních služeb, odbor vnitřní správy a kancelář primátora požádaly         
o rozpočtová opatření – převody nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2014.
K financování projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova      
budou zapojeny úvěrové zdroje ve výši 81 600 000 Kč (Česká spořitelna, a.s.). Po ukončení 
výběrového řízení bude rozpočet projektu upraven.

Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) - ORG 500051
Dlážděné plochy parkoviště byly po změně dokončeny v závěru roku 2013. Vzhledem k nepříznivým
klimatickým podmínkám v prosinci 2013 byl dohodnut termín pro odstranění zjevných vad do 
15.04.2014. Následně investor uvolní dodavateli finanční pozastávku.

Lávka U tenisu – ORG 500191
V současné době probíhá zadávací řízení pro výběr dodavatele stavebních prací, jejichž zahájení se 
předpokládá v 03/2014. Navýšení akce o částku ve výši 500 000 Kč představuje nový požadavek na 
zabezpečení činnosti externího technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

Oprava místní komunikace Čekyně – ORG 500287
Na opravu místní komunikace v Čekyni, ul. Na Podlesí byla zpracována projektová dokumentace, dle 
které činí celkové náklady na opravu 1 450 000  Kč. Finanční zdroje na pokrytí nákladů této opravy
pro rok 2013 činily pouze 835 600 Kč.  Z této částky bylo v roce 2013 hrazeno odnětí půdy ze ZPF              
a projektová dokumentace na opravu této komunikace. K dofinancování akce budou převedeny 
finanční prostředky ve výši 200 700 Kč, které si místní část pro tuto akci vyčlenila ze stanoveného 
limitu a zbývající částka, která schází na pokrytí celkových nákladů na předmětnou opravu bude 
dofinancována z nedočerpaných prostředků na opravy komunikací (Šířava – Svisle, ul. Bratrská).

Předlažby chodníků – Penčice, ul. Tršická – ORG 500288
Na akci byla zpracována projektové dokumentace. Stavební práce nebylo možné realizovat v průběhu 
roku 2013, neboť stavbou bude dotčen pozemek, který není v majetku statutárního města Přerova         
a  bylo nutné dořešit uživatelský vztah s jeho vlastníky. Jednání v této věci byla ukončena v závěru 
roku 2013. V současné době probíhá stavební řízení. Financování pozemku bude řešeno samostatně.

Cyklostezka Želatovská – ORG 500082
Stavební práce na výstavbě cyklostezky byly dokončeny. V I. čtvrtletí roku 2014 bude provedena 
úhrada nákladů za vynětí ze zemědělského půdního fondu, případně další náklady související 
s kolaudačním řízením.

Řešení převedení cyklistů pod mostem ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov – ORG 500277
Stavební práce na převedení cyklistů pod mostem byly dokončeny v termínu dle smlouvy o dílo. 
Zbývající finanční prostředky budou použity na případné náklady související s uvedením do provozu 
při respektování požadavků vlastníka dotčených pozemků – Povodí Moravy s. p.

Protipovodňová opatření na území města Přerova – ORG 500192 (ORJ 130)
Finanční prostředky budou použity na zpracování Digitálního povodňového plánu pro statutární město 
Přerov. Tento plán obsahuje údaje, které navazují na funkčnost technických zařízení (např. 
hladinoměry, bezdrátové digitální rozhlasy v místních částech apod.), která pro provozuschopnost 
vyžadují radiový kmitočet.

Protipovodňová opatření na území města Přerova – ORG 500192 (ORJ 510)
Akce byla dokončena v roce 2013. Převod zbývajících finančních prostředků souvisí s možnou 
úpravou technologického zařízení v lokalitě vodního toku u lávky U tenisu v rámci výstavby nové 
lávky. 
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ZŠ U tenisu – energetické opatření – zateplení – ORG 500175
Předmětná stavební zakázka není uzavřena, pouze přerušena do doby, než se zrealizují další práce         
a dodávky vzešlé z nového zadávacího řízení – zateplení části střech, dodávka materiálu zateplovacího 
systému a další drobné stavební práce. Předpoklad dokončení stavby je v I. čtvrtletí roku 2014.

ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení – ORG 500174
Stavební zakázka byla po úpravách dokončena, v současné době probíhá nové zadávací řízení na
realizaci prací, které nebyly součástí původní zakázky – montáž zateplovacího systému jižní fasády, 
zateplení střechy spojovacího krčku mezi pavilony. Předpoklad dokončení prací je v I. čtvrtletí roku 
2014.

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – ORG 500119
Jedná se o vybudování koncového zařízení pro zpracování separovaně sbíraných biologicky 
rozložitelných odpadů, které vznikají na území města Přerova o celkové kapacitě min. 2 500 t/rok        
a pořízení strojů a zařízení na zpracování a manipulaci odpadů v kompostárně Přerov – Žeravice, které 
musí být vzájemně kompatibilní. V současné době probíhá zadávací řízení na dodavatele stavební části 
a dodávek.

Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, Smetanova 7 – ORG 500293
Jedná se o vybudování nového sociálního zařízení pro veřejnost v prostorách přízemního objektu ve 
dvorním traktu Smetanovy ul., který sloužil jako garáž pro parkování a údržbu vozidel. V současné 
době probíhá zadávací řízení na dodavatele stavební části.

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (09 IOP) – ORG 500190
Na základě usnesení Rady města Přerova ze dne 13.11.2013 bylo schváleno nové zadávací řízení na 
generálního dodavatele na realizaci tohoto projektu. Původní zadávací řízení bylo zrušeno. Důvodem 
pro zrušení veřejné zakázky, v souladu s povinnostmi stanovenými příslušnými ustanoveními zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byla skutečnost, že zadavatel ve 
lhůtě pro podání nabídek přijal pouze tzv. nepřijatelné nabídky. Potřebné částky ke krytí projektu byly 
obsaženy již v rozpočtu roku 2012. Čerpání finančních prostředků bude s největší pravděpodobností 
zahájeno v roce 2014. V roce 2015 proběhne předání projektu do užívání a po dobu udržitelnosti 
projektu – dalších 5 let, bude placena servisní podpora k produktům.

Ad b) Nové akce nad 500 tis. Kč

K financování níže uvedených akcí budou do rozpočtu města roku 2014 zapojeny zdroje získané 
plněním daňových příjmů nad úroveň upraveného rozpočtu roku 2013, kdy plnění za měsíc prosinec 
překročilo úroveň obvyklou v minulých letech. Jedná se o daňové příjmy dle zákona 243/2000 Sb.,                        
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších přepisů a příjmy z loterií. Vzhledem k výše 
uvedenému nebylo třeba čerpat rezervu, která byla v rozpočtu roku 2013 vytvořena, pro případ 
poklesu daňových příjmů a nyní jsou také tyto zdroje zapojovány do rozpočtu k financování akcí nad 
500 tis. Kč. 

Oprava komunikací a chodníků – ORG 500298
Na základě požadavku Pracovní skupiny pro návrh plánu oprav místních komunikací a dopravy           
v klidu zpracovaly Technické služby města Přerova, s. r. o. (dále jen TSMP) ve spolupráci                    
s Magistrátem města Přerova materiál nazvaný SEZNAM CHODNÍKŮ URČENÝCH                          
K REKONSTRUKCI ČI OPRAVÁM NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA VČETNĚ 
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ. Dne 14.01.2014 proběhlo jednání mezi odborem správy majetku a komunálních 
služeb, odborem koncepce a strategického rozvoje a TSMP, na kterém byly vybrány lokality                 
v předběžné ceně cca 7,8 mil. Kč (cca 3,5 mil. Kč – město a cca 4,2 mil. Kč – místní části) dle 
kvalifikovaného odhadu TSMP. Odbor koncepce a strategického rozvoje připravuje ve spolupráci         
s TSMP předlohu do Rady města Přerova s návrhem přípravy projektových dokumentací na  
chodníky. Jedná se zejména o tyto akce:
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- Přerov – město: Mervartova,
- Přerov – město: Denisova (podél oplocení škol),
- Přerov – město: Na Hrázi (parkoviště u č.o. 64),
- Přerov – město: Partyzánská,
- Přerov – město: R. Stokláskové,
- Přerov – město: Želatovská 24 - 30 – Alšova,
- Vinary: ulice Vinařská část od zastávky MHD,
- Henčlov: U Letiště, 2. etapa,
- Dluhonice: U Hřiště,
- Lýsky: U Silnice – část,
- Předmostí: Tylova.

Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov – Laguna – ORG 500079
Nově plánovaná stezka navazuje na stávající stezku spojující lávku přes Bečvu a stezku z parku 
Michalov směrem k Laguně. Cílem je umožnit chodcům a cyklistům bezpečnější a pohodlnější spojení 
v dané lokalitě. Stezka je navržena v délce 291 m a šířce 4 m. Účelově je tvořena chodníkem šířky     
1,6 m a cyklostezkou 2,0 m, oddělena je hmatovým pásem slepecké reliéfní dlažby šířky 0,4 m. Při 
realizaci se použijí stávající betonové panely, které budou technologicky ošetřeny a repasovány. 
Povrchová úprava bude tvořena asfaltobetonem, stezka bude doplněna veřejným osvětlením                 
a stavebně bude navazovat na nově budované severní předpolí lávky U tenisu.

Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná – ORG 500263
Plánovaná stavební úprava počítá s celkovou revitalizací stávajícího vodního prvku, bude zde 
vytvořena odpočinková pěší zóna s novým vodním prvkem, dispozice dlážděných ploch je dána 
architektonickým zpracováním mající za cíl zklidnit a využít k relaxačním účelům nevyhovující           
a z části zdevastovanou původní infrastrukturu. Součástí bude nová technologie vodního prvku, 
osvětlení a koncepčně bude řešen pěší provoz.

Úprava prostoru před pasáží – ORG 500203
Koncepce plánovaného řešení je založena na zvýrazněné ose „náměstíčka“ pohledově navazujícího na 
pasáž. Začíná obloukem barevné dlažby (okr) a uzavírá ho vyvýšeným záhonem zeleně s lavicemi. 
Barevné odlišení jednoznačně organizuje pobytový prostor a prostor pojízdný pro občasné zásobování. 
Nízké patníky jistí pobytový prostor od motoristů v místě tří podélných stání. Součástí bude realizace 
prvků drobné zahradní architektury. Jedná se především o strukturovanou linku vodoteče, začínající 
kruhovou mísou s plastickým nátokem z matné nerez oceli a končící vtokem před jehlanem 
typizovaného pítka. Středem, mezi stromy, bude symbolická, tvarově velmi lapidární lávka                   
z ocelových trubek, s jednoduchým rastrem diagonálních výztuží. Mobiliář se omezí na lavičky            
s litinovou podnoží, se sedáky z ocelové tyčoviny. Barevně budou neutrální, černá, tmavě šedá (žárový 
pozink a vypalovaný komaxit).

Obnova zámeckého parku v Pavlovicích – ORG 500294
V rámci navrhovaných úprav zeleně je určeno k pokácení 101 stromů. Převážná část dřevin určených 
ke kácení je odstraňována z důvodu výrazně snížené provozní bezpečnosti a zhoršeného zdravotního 
stavu. U značně části ponechaných dřevin jsou navržena pěstební opatření k zajištění jejich další 
existence.  K výsadbě jsou určeny alejové balové stromy o velikosti 16-18 cm a balové jehličnany       
o velikosti 200-250 cm. Dále dojde k dosadbě skupin keřů a obnovení travinobylinného porostu. Pro 
lokální výsev bude použita regenerační travní směs.

Kulturní památka na jižním předpolí Tyršova mostu - ORG 500275
Dne 10.02.2014 bude vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž na prezentaci archeologických 
nálezů v ploše odkrytých základových artefaktů kostela sv. Marka a školy Jednoty českobratrské. 
Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 10.04.2014. Pak se následně zadá vítězi 
zpracování příslušné projektové dokumentace.



– 5 –

Revitalizace parku Michalov – ORG 500297
Dřeviny určené ke kácení jsou ve špatném zdravotním stavu a je zde reálné nebezpečí jejich 
samovolného pádu a způsobení úrazu osob a škody na majetku. Navržená opatření je nutno provést co 
nejdříve z hlediska zajištění provozní bezpečnosti, která je v parku v současné době snížená zejména   
v důsledku neodstraněných havarijních jedinců nebo např. neodstraněných suchých větví. Navržené 
práce plně korespondují s Programem regenerace a rozvoje městského parku Michalov, který byl 
schválen Městským zastupitelstvem v Přerově v únoru 2000. 
Obsahem předloženého projektu jsou pěstební opatření včetně kácení a dále nové, většinou náhradní 
výsadby stabilizující do budoucna stávající hmotu zeleně. K odstranění jsou navrženy pouze stromy 
suché a odumírající bez perspektivy dalšího uspokojivého vývoje, a to ani po případně provedeném 
pěstebním zásahu. Většinou se jedná o stromy s velmi nízkou provozní bezpečností, ale také o stromy, 
které brání v rozvoji perspektivním jedincům nebo které by bránily novým výsadbám. Ve větší 
vzdálenosti od cest jsou vybrané dožívající stromy ponechány pro osídlení hmyzem a ptactvem po 
předchozí úpravě, např. na torzo. Ošetřena bude také hlavní alej, u které dojde k mírnému vyvětvení 
spodních částí korun, redukci části výhonů a větví v koruně, zatvarování části přerůstajících jedinců na 
stejnou výšku cca 10 m. Celkem bude v aleji tvarovacím řezem ošetřeno 59 kusů stromů.

Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7 (IPRM) – ORG 500262
V rámci tohoto projektu bude provedeno zateplení stávajícího uličního i dvorního pláště objektu. Před 
prováděním zateplovacích prací na fasádách je nutné provést všechny úpravy na fasádě objektu, které 
budou zasahovat do konstrukce zateplení. Jedná se o osazení kotev svodů hromosvodu, provedení 
oplechování, kotvení okenních a lodžiových květinových zábran, kotvení ocelového zábradlí dvorních 
lodžií ap. Všechny tyto komponenty je třeba kotvit do původní fasády (nikoliv do zateplovacího 
obkladu). Další stavební práce spočívají v zateplení půdních prostorů, úpravě podstřešních říms, 
výměně střešní krytiny a podkladu, výměně poškozených částí krovu, opravě komína a další drobné 
práce přidružené stavební výroby – keramické podlahy, zámečnické a klempířské prvky, nátěry, 
sanační práce sklepních prostor, hromosvod, okapové chodníky apod.
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet     
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

   30 286,5 * + 62 193,1 92 479,6

8123 210 Dlouhodobé přijaté

půjčené prostředky

0,0 + 81 600,0 81 600,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet      
po úpravě

2212 520 Silnice 2 586,6 - 200,7 2 385,9

Akce nad 500 tis. Kč – viz 
tabulka č. 1

13 460,2 + 143 993,8 157 454,0
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příloha č. 2

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

92 479,6 * + 32 000,0 124 479,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 28 894,0 - 900,0 27 994,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 080,4 - 3 300,0 9 780,4

Akce nad 500 tis. Kč – viz 
tabulka č. 2

157 454,0 * + 36 200,0 193 654,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu



tabulka č. 1

(v tisících Kč)

2212 510 500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) 1 218,0 579,4 0,0 120,0 120,0

2212 510 500191  Lávka U tenisu 25 210,0 0,0 0,0 25 710,0 25 710,0

2212 520 500287  Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí * 835,6 46,1 200,7 1 249,3 1 450,0

2219 520 500288  Předlažby chodníků - Penčice, ul. Tršická 1 103,4 52,5 0,0 1 050,0 1 050,0

2219 510 500278  Stavební úpravy ul. Kabelíkova – parkování 0,0 0,0 1 500,0 0,0 1 500,0

2219 510 500082  Cyklostezka Želatovská 13 063,7 12 344,4 0,0 300,0 300,0

2219 510 500277
 Řešení převedení cyklistů pod mostem ev. č. 43415

 - cyklostezka Grymov
1 791,1 1 200,3 0,0 38,0 38,0

2331 130 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0

2331 510 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova 5 387,0 5 251,4 0,0 132,0 132,0

3113 510 500175  ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení 19 780,8 16 105,4 0,0 3 675,4 3 675,4

3113 510 500174  ZŠ Svisle - energetické opatření - zateplení 22 000,0 16 645,2 0,0 2 180,0 2 180,0

3722 510 500119  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 18 880,0 0,0 0,0 18 880,0 18 880,0

3725 510 500253  Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská 400,0 400,0 6 560,2 0,0 6 560,2

6171 510 500293  Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, Smetanova 7 1 400,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0

6171 350 500190
 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě

 města Přerova (09)
94 460,0 101,6 5 400,0 88 958,4 94 358,4

 C E L K E M 13 660,9 143 793,1 157 454,0

 * částka 200,7 tis. Kč bude převedena z par. 2212 schváleného rozpočtu na rok 2014 (místní část Čekyně)

rozpočet

po úpravě

P Ř E C H Á Z E J Í C Í   A K C E   N A D   5 0 0   T I S .   K Č

rozpočtové

opatření
par. orj. org.  název

rozpočet

2013

čerpání

k 31.12.2013

rozpočet

2014



tabulka č. 2

(v tisících Kč)

221X 500298
 Oprava komunikací a chodníků včetně projektových

 dokumentací
-                  8 949,0           8 949,0          

2219 510 500079  Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna -                  2 400,0           2 400,0          

3745 510 500263  Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná -                  5 300,0           5 300,0          

3745 510 500203  Úprava prostoru před pasáží -                  2 900,0           2 900,0          

3745 510 500294  Obnova zámeckého parku v Pavlovicích 1 100,0           2 900,0           4 000,0          

3322 510 500275  Kulturní památka na jižním předpolí Tyršova mostu 2 200,0           -                 2 200,0          

3745 510 500297  Revitalizace parku Michalov -                  1 051,0           1 051,0          

3612 510 500262  Bytový fond - nám. Fr. Rasche 7 (IPRM) -                  8 500,0           8 500,0          

3612 540 500299  Gen. Štefánika 4 - výměna střešní krytiny 900,0              -                 900,0             

 C E L K E M 4 200,0         32 000,0      36 200,0      

3612 540  Bytový fond - opravy, rekonstrukce 5 000,0           

3639 510  Veřejné WC 600,0              

3322 510 500249  Zámek - západní parkán 2 900,0           

3113 510 500295  ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení MŠ Pod Skalkou 2 500,0           

3313 510 500268  Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 4 400,0           

4351 510 500270  DPS Trávník 1 - zateplení obvodového pláště 10 400,0         

N O V É   A K C E   N A D   5 0 0   T I S .   K Č   -    2 0 1 4

par. orj. org.  název
předpokládané

náklady

A K C E   F I N A N Č N Ě   N E K R Y T É

par. orj. org.  název
rozpočet

2014

rozpočtové

opatření

rozpočet

po úpravě


