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Název materiálu:

Nejnutnější opravy domovního majetku a úprava financování akcí nad 500 tis. Kč

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje nejnutnější opravy domovního majetku a úpravu financování akcí nad 
500 tis. Kč

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova

Rada města Přerova na své 92. schůzi 04. 06. 2014 po projednání
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nejnutnější opravy domovního 
majetku a úpravu financování akcí nad 500 tis. Kč
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazných 
ukazatelů dle přílohy.

Stanovisko Odboru koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit navržené usnesení.



Stanovisko Odboru správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit navržené usnesení.

Stanovisko Odboru ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o zapojení veškerých dostupných zdrojů na 
pokrytí nejnutnějších oprav a havárií, na základě požadavků odboru správy majetku a 
komunálních služeb.

Stanovisko Odboru sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:

Ad 1)
Na poradě vedení, konané dne 05. 05. 2014, primátor uložil Odboru koncepce a strategického 
rozvoje (dále jen ROZ), aby ve spolupráci s Odborem majetku (dále jen MAJ) a Odborem 
ekonomiky (dále jen OE) připravil harmonogram nejnutnějších oprav domovního majetku 
(vč. finančního odhadu nákladů) v duchu schválené koncepce.
Vedoucí odboru ROZ svolal na 15. 05. 2014 jednání, na kterém přítomní zástupci odborů 
MAJ a OE byli seznámeni s koncepcí nazvanou Přehled domovního majetku statutárního 
města Přerova jeho správa a využití (zpracovanou MAJ v lednu 2014 - aktualizace č. 7), dále 
byly předloženy některé přehledy havarijních a nutných oprav. Na jednání bylo dále 
dohodnuto, že se uskuteční další jednání (20. 05. 2014), na které připraví odbor ROZ a MAJ 
doplněné a aktualizované seznamy havarijních a nutných oprav, včetně informace o výši 
předpokládaných příjmů z prodeje majetku (nebytových prostor). Na toto jednání bude 
přizván i zástupce Odboru sociálních věcí a školství (dále jen SVŠ).
Jednání se uskutečnilo 20. 05. 2014 za účasti vedoucích a některých dalších pracovníků 
odborů ROZ, MAJ, OE a SVŠ všech výše uvedených zástupců odborů, byly předloženy 
doplněné a aktualizované seznamy havarijních a nutných oprav, včetně předpokládané výše 
příjmů z prodeje majetku. Přítomní byli informováni, že v současné době je v rozpočtu města 
na rok 2014 z předpokládaných příjmů z prodeje tohoto majetku již zapojeno 8 447,1 tis. Kč. 
Příjmy z prodeje domovního majetku, dle usnesení Rady města Přerova, by měly být použity 
pouze na opravy a rekonstrukce domovního majetku města. Z předložených seznamů byly 
vybrány jednotlivé akce (priority) s tím, že budou zařazeny do rozpočtu města Přerova a kryty 
dle oblastí, a to jednak z prodejů domovního majetku, tak z dalších očekávaných příjmů města 
(např. školská zařízení). Dále bylo dohodnuto, že bude zpracován rozpis dalších havárií a 
nutných oprav, který bude předložen následně. 
Materiál je dle dohody takto předkládán.
Na základě schváleného seznamu chodníků určených k rekonstrukci či opravám na území 
statutárního města Přerova včetně místních částí nechal ROZ zpracovat příslušné projektové 
dokumentace a bylo požádáno o vydání povolení na následujících 10 akcí:
Rekonstrukce chodníku v ul. Mervartova 3-9 - Přerov,
Rekonstrukce chodníku v ul. Denisova - Přerov,
Rekonstrukce parkoviště v ul. Na Hrázi - Přerov,
Rekonstrukce chodníku v ul. Partyzánská - Přerov,



Rekonstrukce chodníku v ul. R. Stokláskové - Přerov,
Rekonstrukce chodníku v ul. Želatovská 24-30 – Alšova 9 - Přerov,
Rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská – Vinary, 1. etapa,
Rekonstrukce chodníku v ul. U Hřiště - Dluhonice,
Rekonstrukce chodníku v ul. U Silnice - Lýsky,
Rekonstrukce chodníku v ul. Tylova - Předmostí.
V současné době jsou zpracovány předběžné rozpočty v souhrnné výši 11 250,0 mil. Kč. 

Ad 2)
Do příjmové části rozpočtu budou zapojeny tyto zdroje:
• doplatek na volby do Poslanecké sněmovny za rok 2013 ve výši 155 700 Kč,
• vratka předfinancování projektu od ZŠ Přerov, Želatovská 8, v souladu s usnesením rady 
č. 3339/88/10/2014 ve výši 322 200 Kč,
• zbývající nerozdělené finanční prostředky ze zůstatku hospodaření 2013 ve výši 
368 000 Kč,
• zpětně poskytnutá investiční dotace na akci Protipovodňová opatření na území města 
Přerova v celkové výši 4 764 302,10 Kč, která z části bude využita k financování akce ZŠ a 
MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení MŠ Pod Skalkou, zbývající část bude dle 
rozpočtového výhledu rezervována na úhradu smluvní pokuty k objektu Čechova, 
• dosud nezapojené příjmy z prodeje nebytových prostor dle usnesení zastupitelstva 
č. 1020/23/4/2014 ve výši 6 586 000 Kč.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – snížení rozpočtu mateřských 
celkem o 54 800 Kč a základních škol celkem o 692 100 Kč. Jedná se o krácení příspěvků na 
provoz zateplených objektů na otop – páru za období 1-4/2014 z důvodu mírné zimy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 242 000 Kč. Jedná se o nedočerpání příspěvku na provoz ZŠ Přerov, B. Němcové 16 
nadstandardních pedagogických služeb na dokrytí mzdových nákladů v případě poklesu počtu 
žáků pod zákonem stanovenou mez, protože tato situace v letošním roce nenastane.

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byly zveřejněny výše transferů 
přiznaných jednotlivým zařízením za účelem poskytování sociálních služeb. Dle této 
informace příspěvková organizace Sociální služby města Přerova (dále jen organizace) obdrží 
částku ve výši 18 145 000 Kč, což je o 5 067 000 Kč více, než organizace předpokládala a 
zahrnula do svého rozpočtu na rok 2014. Vzhledem k tomu, že již v únoru 2014 měla 
organizace k dispozici předběžnou informaci, že transfer pro rok 2014 převýší objem zdrojů 
poskytnutých MPSV v roce 2013, bylo na jednání za účasti primátora města předběžně 
dohodnuto, že částka odpovídající cca 50 % navýšení transferu bude vrácena do rozpočtu 
města. Odbor ekonomiky na základě tohoto jednání zahrnul do výhledu k financování 
nejnutnějších oprav majetku města částku ve výši 2 000 000 Kč a v této výši je nyní 
předkládán návrh na úpravu (snížení) příspěvku na provoz organizace na rok 2014 (transfer 
není poskytován prostřednictvím města). Využití zbývajících finančních prostředků bude 
předmětem dalších jednání. Finanční prostředky budou použity na dofinancování oprav 
komunikací.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – snížení 
rozpočtu akce Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady o 1 000 000 Kč. 
Na základě výběrového řízení a vysoutěžené částky na realizaci této akce došlo k úspoře. Část 



finančních prostředků ve výši 350 000 Kč bude převedena do rezervy na dokrytí výpadku 
dotace (Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží) a 
zbývající část použita na dofinancování oprav komunikací.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu akce Oprava komunikací a chodníků o 2 650 000 Kč. Rozpočet bude posílen na 
celkových 11 250,0 tis. Kč, aby mohly být realizovány všechny akce uvedené výše (ad 1).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 3 100 000 Kč – na zateplení MŠ Pod Skalkou 13, která je odloučeným 
pracovištěm ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov, Hranická 14. K financování akce budou 
mimo jiné zapojeny výše uvedené úspory školských zařízení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 441 000 Kč – na vrácení uhrazené kupní ceny za převod bytové jednotky 
číslo 2507/4 v domě na Jižní čtvrti IV/15,16,17 v Přerově.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 1 400 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu vodoinstalace 
a kanalizace včetně zařizovacích předmětů a prací souvisejících u domu gen. Štefánika 4, kde 
dochází k haváriím rozvodů vody a kanalizace. Jedná se většinou o původní stav z roku 1924. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu oken u domu 
Jižní čtvrť IV/1,2,3 z roku 1955, která netěsní, zatéká jimi do bytů a hrozí vypadnutí křídel 
včetně skleněné výplně. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 1 100 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu oken a 
balkonových dveří o domu s pečovatelskou službou Tyršova 68 z roku 1980, které netěsní, 
zatéká jimi do bytu, hrozí vypadnutí křídel a pro starší občany je ovládání těchto oken velmi 
namáhavé. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 2 645 000 Kč. Jedná se o zajištění havarijních a nutných oprav u bytových 
domů v majetku statutárního města Přerova: 
- 25 000 Kč na opravu střechy domu Jižní čtvrť III/2,3, kde je uvolněna část plechové krytiny 
a hrozí při silném větru ohrožení bezpečnosti osob a zatékání do objektu, 
- 55 000 Kč na opravu schodiště v domech Kojetínská 24 a 26. Je nutná oprava propadlých 
schodišťových stupňů a hrozí ohrožení bezpečnosti osob, 
- 95 000 Kč na rekonstrukci bezbariérové koupelny v domě Kozlovská 17. Nájemce bytu je 
na invalidním vozíku a potřebuje pro očistu těla místo vany sprchový kout. Stávající koupelna 
zároveň vyžaduje rekonstrukci s výměnou rozvodů vody - původní z roku 1993,
- 1 500 000 Kč na provedení oprav části volných bytů v různých domech, aby mohlo následně 
dojít k jejich pronajmutí, 300 000 Kč na realizaci vložkování komínů, které je nevyhnutelné 
pro splnění požadavků norem, předpisů, vydání revize, pro výměnu plynových ohřívačů vody 
a plynových topidel napojených do komína, aby dotčený byt měl zajištěnou dodávku teplé 
vody a vytápění, 
- 320 000 Kč na výměnu oken a vstupních dveří do dvora u domu Na hrázi 28 z roku 1928, 
které netěsní, zatéká jimi do bytu a hrozí vypadnutí křídel, skleněné výplně,



- 350 000 Kč na výměnu oken a vstupních dveří do domu a dvora u domu Na hrázi 30 z roku 
1928, které netěsní, zatéká jimi do bytu a hrozí vypadnutí křídel, skleněné výplně. 

Veškeré výdaje, financované z příjmů z prodeje domovního majetku budou samostatně 
evidovány, včetně takto získaných příjmů.


