
Důvodová zpráva:

ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY

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

rozpočet                     
po úpravě

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 11,3 11,3

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc

ostatním skupinám obyvatelstva

0,0 + 11,3 11,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 18 625,0 + 11,3 18 636,3

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 
sbírky pod vánočním stromem do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 11 314 Kč             
a bude v souladu s účelem veřejné sbírky poukázán Svazu tělesně postižených v ČR – místní 
organizaci Přerov na pořízení mechanického invalidního vozíku, který bude k dispozici pro 
širokou veřejnost v půjčovně kompenzačních pomůcek.

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – PROVOZ

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

18 688,2 3 060,6 21 748,8

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6171 35X Činnost místní správy

(informatika, GIS)

8 794,6 + 700,0 9 494,6

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 236,0 + 297,0 19 533,0



Převáděné finanční prostředky ve výši 3 060 600 Kč budou rozděleny na níže uvedená 
posílení rozpočtu ve výdajové části.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 700 000 Kč do rozpočtu roku 2015 – na pořízení velkoformátového 
plotteru s integrovaným skenerem pro GIS. Veřejná zakázka byla vypsána v loňském roce, 
soutěž zatím není uzavřena a bude pokračovat v roce 2015.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 297 000 Kč do rozpočtu roku 2015 – na úhradu výdajů vyplývajících ze 
smlouvy o dílo č. SML/1381/2014 ze dne 5. 12. 2014 na akci „Výměna výplní okenních               
a dveřních otvorů budovy Blahoslavova 79/3 v Přerově“. Jedná se o plánovanou výměnu oken 
a vstupních dveří.

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj

j. n. (koncepce a rozvoj)

600,0 + 151,9 751,9

410 Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

2 300,0 + 358,8 2 658,8

420 Projektové dokumentace

(projektový manažer)

164,0 + 1 130,5 1 294,5

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 151 900 Kč do rozpočtu roku 2015
s předpokladem úhrady v lednu-únoru 2015:
 na technickou pomoc na posunutí zastávky MAD Kabelíkova a točny Dvořákova (12,0 

tis. Kč),
 na úhradu Strategického plánu města Přerova pro období 2014 – 2020 – dopracování po 

veřejném projednání (33,4 tis. Kč),
 na projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Trávník (106,5 tis. Kč).

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 358 800 Kč do rozpočtu roku 2015 
s předpokladem úhrady v lednu-únoru 2015:
 na akci Jižní čtvrť I, Přerov - komunikace - II. etapa / Veřejná prostranství Jižní čtvrť I,   

2. etapa - doplnění Durychova (40,8 tis. Kč),
 na akci Prezentace archeologických nálezů v Přerově / PD k vítěznému návrhu (60,0 tis. 

Kč),
 na akci Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská (24,2 tis. Kč),
 na akci Lávka pro pěší přes Bečvu v Přerově U Loděnice – Oprava lávky po požáru 

kabelů v říjnu 2013 (98,7 tis. Kč),
 na akci Oprava městských hradeb v Přerově (100,0 tis. Kč),
 na akci MŠ Na Odpoledni 16 - výměna dvou schodišť (35,1 tis. Kč).



Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1 130 500 Kč do rozpočtu roku 2015. Smluvně 
vázané prostředky budou vynaloženy:
 na úhradu za dotační management projektu 09 IOP „Zajištění přenosu dat v územní 

samosprávě města Přerova“ (dílčí plnění ve výši 334 tis. Kč),
 na úhradu za dotační management projektů Energetická opatření ZŠ U Tenisu, ZŠ Svisle 

(dílčí plnění ve výši 60 tis. Kč),
 na úhradu externí společnosti za administraci projektu „Podpora OSPOD“ (75,6 tis. Kč),
 na úhradu externímu administrátorovi projektu „Revitalizace veřejných prostranství 

v Přerově“ za ukončení smlouvy na dopracování žádosti o dotaci (34,2 tis Kč),
 na úhradu za zpracování úspěšných projektových žádostí o dotace na energetické úspory 

objektů ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Hranická Předmostí (626,7 tis. Kč).

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 29 176,0 + 280,4 29 456,4

3613 540 Nebytové hospodářství 3 839,0 + 132,7 3 971,7

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská

služba a podpora samost. bydlení

6 590,0 + 9,3 6 599,3

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 280 400 Kč do rozpočtu roku 2015 
s předpokladem úhrady v lednu-únoru 2015:
 na úhradu výměny ovládací desky elektroniky plynového kotle Dakon Dua 24CT v bytě 

č. 7, v domě Jižní čtvrť I/20, kdy zhotovitel nedodal v termínu fakturu k uhrazení (5,6 tis. 
Kč),

 na úhradu dodání a montáže keramických obkladů na stěnu kolem vany v koupelně 
s přesahem k umyvadlu v bytě č. 10, v domě nám. Fr. Rasche 7, stavební práce byly 
provedeny v loňském roce (11,5 tis. Kč),

 na úhradu oprav volných bytů, které probíhaly v loňském roce, firma opravy volných 
bytů realizuje dle harmonogramu ve smlouvě o dílo, jedná se o doplatek (228,1 tis. Kč),

 na úhradu výměny 60 kusů odpařovacích rozdělovačů topných nákladů za rozdělovače 
topných nákladů s dálkovým odečtem v domě Kozlovská 17 (19,7 tis. Kč),

 na instalaci vodoměrů SV, vč. úprav rozvodů u 13 bytů specifikovaných v objednávce
(13,3, tis. Kč),

 na opravy, které vznikly před koncem roku 2014, z nichž část byla provedena v roce 
2014, zbývající činnosti budou provedeny v lednu 2015 (2,2 tis. Kč).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 132 700 Kč do rozpočtu roku 2015 
s předpokladem úhrady v lednu-únoru 2015:
 na úhradu výměny 4 kusů rolovacích vrat v domě Kozlovská 17, kdy se jedná o garáže 

přidělované k bytům v domě s bezbariérovými byty Kozlovská 17 (114,7 tis. Kč),
 na instalaci rozdělovačů topných nákladů s dálkovým odečtem v nebytových prostorách 

domů Velká Dlážka 46 a Velká Dlážka 48 (15,8 tis. Kč),



 na opravy, které vznikly před koncem roku 2014, z nichž část byla provedena v roce 
2014, zbývající činnosti budou provedeny v lednu 2015 (2,2 tis. Kč).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 9 300 Kč do rozpočtu roku 2015 
s předpokladem úhrady v lednu-únoru 2015:
 na opravy, které vznikly před koncem roku 2014, z nichž část byla provedena v roce 

2014, zbývající činnosti budou provedeny v lednu 2015 (9,3 tis. Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE NAD 500 TIS. KČ
Jedná se o akce, kde je již uzavřena smlouva o dílo příp. vyhlášeno výběrové řízení.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

21 748,8 * + 122 147,4 143 896,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500298

– Oprava komunikací a chodníků)

2 773,9 + 1 672,6 4 446,5

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500191

– Lávka U tenisu)

0,0 + 20 752,8 20 752,8

3113 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500295

– ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předm.,

zateplení MŠ Pod Skalkou)

0,0 + 3 100,0 3 100,0

3322 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500275

– Prezentace archeologických

nálezů v Přerově)

0,0 + 1 700,0 1 700,0

3745 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500263

– Úprava prostoru kolem kašny

u restaurace Haná)

0,0 + 4 820,2 4 820,2

3745 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500203

– Úprava prostoru před pasáží)

0,0 + 2 786,2 2 786,2

3745 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500294

– Obnova zámeckého parku

v Pavlovicích)

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

3745 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500297

– Revitalizace parku Michalov)

0,0 + 1 051,0 1 051,0

6171 350 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500190

– Zajištění přenosu dat a informací

9 500,0 + 82 264,6 91 764,6



v územní samosprávě města

Přerova (IOP 09))

Odbor správy majetku a komunálních služeb a odbor vnitřní správy požádaly o rozpočtová 
opatření – převody nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2015.

Oprava komunikací a chodníků
V současné době rozestavěná stavební akce - rekonstrukce chodníků v ul. Tylova v místní 
části Přerov-Předmostí. Současnou skladbu povrchu chodníků tvoří stávající betonová dlažba 
a původní betonový obrubník. Chodníky se nacházejí podél místní asfaltové pozemní 
komunikace. V okolí se nacházejí rodinné domy, předzahrádky a pozemní komunikace. 
Stávající chodníky vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. Chodníky slouží jako 
přístupová cesta k rodinným domům a umožňují bezpečný pohyb chodců. Úsek pravé strany 
ve směru staničení začíná na rozhraní pozemků č. 112 a č. 210 a končí na křižovatce ul. 
Tylova a ul. 1. května. Úsek levé strany ve směru staničení začíná na rozhraní pozemků 128/3 
a 127 a končí na hranici křižovatky ul. Tylova a 1. května. Součástí této akce byly
rekonstrukce chodníků v Přerově – na ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. 
Želatovská, ul. U Silnice - Lýsky, ul. U Hřiště - Dluhonice, ul. R. Stokláskové, ul. Vinařská - Vinary 
a parkoviště Na Hrázi. Uvedené rekonstrukce byly dokončeny v termínu dle smlouvy o dílo.

Lávka U tenisu
Pro přemostění řeky je navržena podélně předpjatá 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. Ve středním 
poli bude deska vylehčena vybráním ve střední části. Pylony budou ocelové s ocelovými 
tyčovými závěsy. Na obou bocích mostu budou ocelová zábradlí výšky 1,3 m. Výplňové 
panely zábradlí jsou navrženy z nerezových rámů s pletivem. Zábradlí je                               
v demontovatelném provedení. V roce 2014 byly provedeny demoliční práce staré lávky       
a betonáž nových pilířů.

ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení MŠ Pod Skalkou
Účelem stavebních úprav je zateplení vnějších obvodových stěn a tím zlepšení tepelně-
technických parametrů obvodového pláště. Návrh řešení vychází z požadavků energetického 
auditu a rozsahu prací stanoveného investorem Všechny plochy fasády budou zatepleny
vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem. V ostění a nadpraží výplní otvorů, na 
pilířích a dalších vytypovaných místech bude použit grafitový polystyren. Povrchová úprava 
je navržena tenkovrstvou omítkou. Smlouva o dílo mezi statutárním městem Přerov                      
a zhotovitelem PSS Přerovská stavební a. s. byla uzavřena dne 24. 10. 2014. Stavba bude 
zahájena při vhodných klimatických podmínkách.

Prezentace archeologických nálezů v Přerově
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro prezentaci archeologických 
nálezů v ploše odkrytých základových artefaktů kostela sv. Marka a školy Jednoty 
českobratrské. 

Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná
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 majícím za cíl zklidnit a využít k relaxačním účelům 
nevyhovující a z části zdevastovanou původní infrastrukturu. Součástí bude nová technologie 



vodního prvku, osvětlení a koncepčně řešen pěší provoz. Smlouva o dílo mezi statutárním 
městem Přerov a zhotovitelem SATES Morava s. r. o. byla uzavřena dne 22. 9. 2014. 
Stavební práce budou zahájeny při vhodných klimatických podmínkách.

Úprava prostoru před pasáží
Koncepce plánovaného řešení je založena na zvýrazněné ose „náměstíčka“ pohledově 
navazujícího na pasáž. Začíná obloukem barevné dlažby 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. Budou realizovány prvky 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. Smlouva o dílo mezi statutárním městem Přerov a zhotovitelem SATES 
Morava s. r. o. byla uzavřena dne 22. 9. 2014. Stavební práce dle projektové dokumentace 
budou zahájeny po sanaci betonových konstrukčních vrstev. V roce 2014 bylo provedeno 
odbourání dlažby v zájmovém území.

Obnova zámeckého parku v Pavlovicích
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           
a balové jehličnany. Dále dojde k dosadbě skupin keřů a obnovení travinobylinného porostu. 
Pro lokální výsev bude použita regenerační travní směs.

Revitalizace parku Michalov
Dřeviny určené ke kácení jsou ve špatném zdravotním stavu a je zde reálné nebezpečí jejich 
samovolného pádu a způsobení úrazu osob a škod 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. Přestože je akce bez uzavřené smlouvy a ani neprobíhá výběrové řízení je zařazena, 
protože bylo požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí z národního programu 
Zeleň ve městech.

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09)



V rozpočtu je již obsažena částka 9 500 000 Kč na úhrady počátkem letošního roku. V roce 
2014 město načerpalo úvěrové zdroje k financování projektu ve výši 79 000 000 Kč (Česká 
spořitelna, a.s.), tj. ve výši předpokládané dotace. Do rozpočtu města 2015 budou převedeny 
veškeré finanční prostředky vyčleněné na realizaci tohoto projektu.

NOVÉ AKCE NAD 500 TIS. KČ

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

143 896,2 * + 32 129,2 176 025,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500226

– Jižní čtvrť I, Přerov

- komunikace - II. etapa (IPRM))

0,0 + 23 172,0 23 172,0

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500273

– Regenerace sídliště Předmostí

- 11. etapa)

0,0 + 8 957,2 8 957,2

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 32 129 200 Kč – na realizaci nových akcí nad 500 tis. Kč. Akce budou
financovány ze zvýšeného plnění daňových příjmů roku 2014.

Jižní čtvrť I, Přerov - komunikace - II. etapa (IPRM)
Stavba zahrnuje rekonstrukci místních obslužných komunikací v ulici Jižní čtvrť I., 
Durychova a Lančíkových - opravy konstrukcí vozovek, nová parkovací stání a předlažby 
chodníků. Předlážděn bude také chodník podél ul. 9. května a bude na něj osazen nový 
autobusový přístřešek. Projektová dokumentace se skládá ze 3 částí:
- Veřejná prostranství - PD rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch, Jižní Čtvrť I., II. 
etapa,
- Parkoviště podél ul. Durychova, Lančíkových,
- Rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti I.
Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení, mimo část ul. Durychova, kde na 
pozemku p. č. 5063/1 dojde k rekonstrukci komunikace a úpravě parkovacích stání. V době 
žádosti o stavební povolení na ostatní části stavby, nebyl tento pozemek ve vlastnictví města. 
V současné době probíhá stavební řízení na tuto část dokumentace. Je zpracována 
dokumentace pro provádění stavby, která zahrnuje i nyní povolovanou část. Stavba se bude 
realizovat i na části pozemku p. č. 5733/8 v k. ú. Přerov o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví 
firmy Sensus, s.r.o. S touto firmou je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 
SML/113/2012 ze dne 26. 3. 2012. Dále se bude realizovat i na pozemku p. č. 4951/2 v k. ú. 
Přerov ve vlastnictví ŘSD, s nímž je uzavřená smlouva o právu provést stavbu. Na základě 
jejich vyjádření bude po skončení stavby provedeno majetkoprávní vypořádání pozemků. 
V rozpočtu jsou zahrnuty i náklady na výkup pozemku, vypracování geometrické 
dokumentace a náklady na zajištění koordinátora BOZ.



Regenerace sídliště Předmostí - 11. etapa
Stavba je součástí Programu regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí. Jedná se 
především o stavební úpravu (obnovu) stávajících chodníků a schodišť a modernizaci 
veřejného osvětlení, výměnu stožárů VO se svítidly v původním umístění a výměnu 
podzemního vedení veřejného osvětlení v původní trase, a to v okolí bytových domů na ul. 
Pod Skalkou, Hranická a Prostějovská. Stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví města. 
Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady na stavební práce, zajištění koordinátora BOZ a rezervy, 
která případně pokryje archeologický průzkum, neboť se jedná o lokalitu s výskytem 
archeologických nalezišť.

PROJEKT ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY MP PŘEROV 2015

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

176 025,4 * + 674,6 176 700,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,

veřejného pořádku (projekt asistent

prevence kriminality)

0,0 + 674,6 674,6

Městská policie a odbor vnitřní správy požádaly o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
celkem o 674 600 Kč – na financování projektu „Asistent prevence kriminality MP Přerov 
2015“. Projekt bude podpořen v rámci OPLZZ, ale protože město obdrží dotaci až po 
ukončení projektu, je nutné posílit rozpočet o celkové výdaje v očekávané výši (dotace 
606 600 Kč + podíl města 68 000 Kč). Posílení bude zajištěno z předpokládaného přebytku 
hospodaření za rok 2014.


