
Důvodová zpráva:

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

74 051,0 + 36,3 74 087,3

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

rozpočet                          
po úpravě

022 Veřejné zakázky 300,0 + 36,3 336,3

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 36 300 Kč do rozpočtu roku 2016. Finanční prostředky 
budou vynaloženy na úhradu konzultačních, poradenských a právních služeb z uzavřených 
smluv na „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 2015 – 2016“ a „Centrální nákup 
hygienických potřeb pro rok 2015 – 2016“.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

74 087,3 * + 303,9 74 391,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

023 Projektové dokumentace (správa

dotací)

180,0 + 303,9 483,9

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 303 900 Kč do rozpočtu roku 2016. Smluvně vázané 
prostředky budou vynaloženy na:
 dílčí plnění dotačního managementu projektu 09 IOP „Zajištění přenosu dat v územní 

samosprávě města Přerova“ (240 000 Kč),
 dotační management externímu administrátorovi projektů Energetická opatření               

ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle (30 000 Kč),
 úhradu externímu administrátorovi projektu „Revitalizace veřejných prostranství 

v Přerově“ za dopracování žádosti o dotaci (33 900 Kč).



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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

74 391,2 * + 4 400,0 78 791,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2331 023 Úpravy vodohospodářsky

významných a vodárenských toků

0,0 + 4 400,0 4 400,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 21 100,0 + 4 400,0 25 500,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 4 400 000 Kč do rozpočtu roku 2016. Jedná se               
o spolufinancování akce „Protipovodňová opatření na nábřeží Dr. E. Beneše“                          
a akce „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana pod jezem 1L/08 – nábřežní zídka Kazeto“, 
jejichž realizátorem bude Povodí Moravy s.p. Finanční prostředky město poskytne formou 
investiční dotace.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

78 791,2 * + 3 612,9 82 404,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

025 Projektové dokumentace

(investice)

2 135,3 + 3 612,9 5 748,2

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 3 612 900 Kč do rozpočtu roku 2016. Smluvně vázané 
prostředky budou vynaloženy na:
 vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce místní komunikace ve 

vnitrobloku za ul. Žižkovou“ (62 900 Kč),
 dodávku a aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění 

stavby a položkového rozpočtu na akci „Regenerace panelového sídliště Předmostí –    
10. etapa“ (30 200 Kč),

 úpravu stávající dokumentace na „Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem“ (452 800 Kč),



 vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 
Budovatelů – 1. etapa“ (771 000 Kč),

 zpracování projektové dokumentace na akci „Odstranění stavby vodního prvku – kašny u 
restaurace Haná“ (27 000 Kč),

 zajištění projektových dokumentací pro „Regeneraci panelového sídliště Budovatelů –   
2. etapa“ (1 073 000 Kč),

 vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště Předmostí 
– úpravy nástupního prostoru hřbitova na ul. Prostějovská“ (360 000 Kč),

 úpravu stávající projektové dokumentace, úpravu průkazu energetické náročnosti budovy 
a vyhotovení energetického posudku na akci „Městský dům – výměna oken“         
(50 000 Kč),

 vypracování projektové dokumentace potřebné k „Odbahnění jezírka v areálu ORNIS“     
( 150 000 Kč),

 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Oprava místní komunikace 
v ul. Kratochvílova“ (50 000 Kč),

 úpravu prováděcí projektové dokumentace pro zateplení obvodového pláště včetně 
provedení nových balkonů nebo lodžií u domu s pečovatelskou službou Trávník 1           
v Přerově (516 000 Kč),

 vypracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní 
krytiny“ (70 000 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – KANCELÁŘ PRIMÁTORA

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

82 404,1 * + 1 045,2 83 449,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2141 120 Vnitřní obchod

(marketing a propagace)

202,0 + 787,9 989,9

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 232,4 + 257,3 2 489,7

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků v celkové výši 1 045 200 Kč do rozpočtu roku 2016. Smluvně či jinak vázané 
prostředky budou vynaloženy:
 na realizaci projektu „Jednotný vizuální styl města Přerova“ (750 000 Kč),
 na realizaci projektu Zapojení veřejnosti do projektu regenerace sídliště Trávník 

v Přerově, příprava 2. etapy – třída 17. listopadu (36 100 Kč),
 na úhradu publikace Heraldika z edice Kam po Česku (1 800 Kč),
 na dodávku propagačního zboží (210 300 Kč),
 na projekt „Stopami Žerotínů“ (47 000 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

83 449,3 * + 2 591,8 86 041,1

* 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)

8 589,9 + 515,5

+ 2 076,3

11 181,7

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 2 591 800 Kč do rozpočtu 2016, jedná se o: 
 převod nevyčerpaných finančních prostředků na servisní podporu v rámci projektu Rozvoj 

služeb eGovermentu v obcích - IOP 06 (515 500 Kč),
 dále budou finanční prostředky použity např. na nákup 25 ks monitorů (119 575 Kč), 

notebooků (175 087 Kč), tiskárny ČB 2015_2 (186 951 Kč), 24 ks nových PC 2015 
(245 146 Kč), prodloužení technické podpory Novell ZENworks Management        
(148 225 Kč), 15 ks Repase PC 2015 (227 764 Kč) a technickou podporu k produktu Esri 
(605 000 Kč).

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

86 041,1 * + 642,0 86 683,1

* 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) 18 461,8 + 642,0 19 103,8

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 642 000 Kč do rozpočtu 2016, jedná se o: 
 zpracování technické části zadávací dokumentace, asistence a odborného poradenství při 

zadávání veřejné zakázky na „Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2016 – 2018“ (79 000 Kč),

 úhradu kupní smlouvy na nákup osobního automobilu (363 000 Kč),
 stavební úpravy serverovny v budově Bratrská 34 (115 000 Kč),
 výměnu výplní okenních a dveřních otvorů budovy Blahoslavova 79/3 (85 000 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

86 683,1 * + 558,3 87 241,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

410 Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

20,0 + 75,5 95,5

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 20,0 + 482,8 502,8

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 558 300 Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních 
prostředků do rozpočtu 2016:
 v rámci projektové přípravy na doplatky budoucích připojení odběrných zařízení nízkého 

napětí u některých akcí (61 000 Kč),
 na zpracování hlukové studie po dobu výstavby - rozšíření ul. Palackého, (14 500 Kč),
 na regulační plán Michalov – Žebračka a s ním spojenou změnu č. 2 Územního plánu 

města Přerova (157 300 Kč),
 na návrh 4. změny Územního plánu města Přerova (325 500 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV

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

rozpočet                        
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

87 241,4 * + 249,4 87 490,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3313 510 Filmová tvorba, distribuce, kina

a shromažďování audiovizuálních

archiválií

335,0 + 3,5 338,5

3326 510 Pořízení, zachování a obnova hodnot

místního kulturního, národního

a historického povědomí (kaple,

sochy, čestné hroby aj.)

725,0 + 169,4 894,4



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

rozpočet                          
po úpravě

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

8 560,0 + 60,9

+ 2,6

8 623,5

3111 5XX Mateřské školy 0,0 + 2,6 2,6

3113 5XX Základní školy 0,0 + 10,4 10,4

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 249 400 Kč do rozpočtu roku 2016. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy:
 na impregnaci spár vstupního schodiště kina Hvězda (3 500 Kč),
 na opravu klenbového oblouku fortny hradeb v Přerově (81 867 Kč),
 na restaurování a nové umístění bronzové sochy Světlušky v areálu Ornitologické stanice 

(79 350 Kč),
 na restaurování a nové umístění pamětní desky oběti přerovského povstání - Františka

Gremlici na prodejnu Albert na Kozlovské ul. (8 180 Kč),
 na opravu zkorodovaných částí opláštění vstupních objektů do podchodu                        

na tř. 17. Listopadu (34 610 Kč),
 na opravu pantů vrat do dvorního traktu a opravy vstupního schodiště objektu     

Palackého 25 (26 161 Kč),
 na úhradu projektu energetické náročnosti budov za objekty MŠ Optiky 4,                      

ZŠ V. Dlážka 5, Trávník 27, U Tenisu 4, Svisle 13, ZŠ a MŠ J. A. Komenského a ZŠ       
a MŠ M. Dlážka 4 (15 600 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ

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

rozpočet                       
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

87 490,8 * + 85,0 87 575,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

3 250,0 + 85,0 3 335,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 85 000 Kč do rozpočtu roku 2016. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy:



 na zjednodušené projektové dokumentace (pasporty stavby) ke stavbám pozemních 
komunikací, které byly zaměřeny geometrickým plánem č. 1147-172/2014 a 6033-
126/2014 v k. ú. Přerov a Předmostí (20 000 Kč),

 na vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemku    
p. č. 1538/23 v k. ú. Žeravice (6 000 Kč),

 na vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemku   
p. č. 6577/178 v k. ú. Přerov (4 000 Kč),

 na vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 4293/1 v k. ú). 
Přerov (5 000 Kč),

 na vyhotovení geometrického plánu stavby „Kompostárna v Přerově XII-Žeravicích“ 
(10 000 Kč),

 na zjednodušené projektové dokumentace (pasporty stavby) ke stavbám pozemních 
komunikací, které byly zaměřeny geometrickým plánem č. 6062-150/2014 a 6098-
185/2014 v k. ú. Přerov (20 000 Kč),

 na zjednodušené projektové dokumentace (pasporty stavby) ke stavbám pozemních 
komunikací, které byly zaměřeny geometrickým plánem č. 6099-186/2014 v k. ú. Přerov 
(20 000 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ SPRÁVY OSTATNÍHO MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

87 575,8 * + 2 313,6 89 889,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2212 520 Silnice 4 527,2 + 549,5 5 076,7

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

3 597,3 + 83,5 3 680,8

3341 520 Rozhlas a televize

(veřejné rozhlasy)

130,0 + 10,0 140,0

3421 520 Využití volného času dětí

a mládeže

1 427,5 + 249,9 1 677,4

3631 520 Veřejné osvětlení 8 485,0 + 103,6 8 588,6

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

5 541,0 + 1 108,6 6 649,6

3111 5XX Mateřské školy 2,6 * + 208,5 211,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 313 600 Kč do rozpočtu roku 2016. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy:
 ve výši 582 100 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to:

 dodávku kameniva na opravu účelové komunikace v místní části Újezdec      
(10 000 Kč),

 dodávku kameniva na opravu účelové komunikace v místní části Popovice    
(11 000 Kč),

 vypracování projektové dokumentace na opravu mostního objektu přes potok 
Svodnice na ul. U Sokolovny v Přerově-Lověšicích včetně vyřízení stavebního 
povolení (43 600 Kč),

 přepočet zatížitelnosti mostu přes železniční trať v Přerově-Dluhonicích        
(50 820 Kč),

 projektovou dokumentaci ke zjednosměrnění ul. Wurmova v Přerově (16 940 Kč),
 vypracování projektové dokumentace  k opravě podpěrné zídky na nábř. Rudolfa 

Lukaštíka v Přerově (47 190 Kč),
 doplnění dopravního značení na ul. Pod Skalkou v Přerově-Předmostí (3 500 Kč),
 doplnění dopravního značení na ul. Kozlovská v Přerově (4 600 Kč),
 obnovu dopravního značení a výměnu svislého dopravního značení v místní části 

Popovice (60 000 Kč),
 úpravu stávající příčné vpusti na ul. Borošín v místní části Čekyně a dále na výrobu    

2 ks příčných žlabů – svodnic na cestu k chatám (70 000 Kč),
 úpravu svislého a vodorovného značení na cyklostezkách (197 053 Kč),
 dokončení zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci 

„Úprava a rozšíření parkoviště na ul. Sokolská v Přerově“ (7 000 Kč),
 zhotovení projektové dokumentace k akci „Parkoviště na ul. Tománkova 

v Přerově“ (27 830 Kč),
 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Parkoviště          

u Denního pobytu na ul. Purkyňova v Přerově“ (20 000 Kč),
 zhotovení projektové dokumentace pro územní souhlas a následně pro stavební povolení 

na akci „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem“(63 525 Kč),
 na realizaci demontáže a ekologické likvidace sloupu původního veřejného rozhlasu na 

ul. Mírová v Lověšicích (10 000 Kč),
 na havarijní opravy herních prvků dětských hřišť na území města Přerova (130 300 Kč),
 na likvidaci herních prvků na dětských hřištích na území města Přerova (119 640 Kč),
 na doplnění dvou preferenčních programů do stávajících řadičů křižovatek na ul.             

V. Dlážka a Hranická v Přerově – před a za podjezdem (80 000 Kč),
 na doplnění žlutého blikajícího chodce na křižovatce na ul. Husova, Kojetínská     

(23 600 Kč),
 na ošetření dřevin – řezy výchovné, zdravotní, redukční (320 347 Kč), kácení dřevin        

(302 282 Kč) a jejich dosadbu (89 527 Kč),
 kácení dřevin včetně úklidu odpadu u mostních objektů na ul. Dluhonská, Skopalova       

a Na Hrázi v Přerově (27 557 Kč),
 odstranění naplavenin včetně odvozu pod mostním objektem na ul. Sokolská v Přerově 

(5 000 Kč),
 na vybudování šterko-travnatých chodníků v městském parku Michalov (363 801 Kč),
 na ořezy a kácení stromů v areálech mateřských škol na území města Přerova                   

a v místních částech (208 510 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ BYTOVÉ SPRÁVY

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

rozpočet                     
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

89 889,4 * + 5 946,6 95 836,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 28 794,0 + 3 820,3 32 614,3

3613 540 Nebytové hospodářství 3 703,0 + 778,0 4 481,0

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská

služba a podpora samostatného

bydlení

6 588,0 +1 348,3 7 936,3

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 5 946 600 Kč do rozpočtu roku 2016. 
Smluvně vázané prostředky budou vynaloženy:
 na zateplení štítových zdí u domů Jižní čtvrť IV/1 a 3 (403 200 Kč),
 na úhradu vstupních dveří do více domů ve správě oddělení bytové správy (466 300 Kč),
 na úhradu výměny oken a balkonových dveří z dvorní strany bytového domu Kojetínská 

5 (233 000 Kč),
 na opravu zídky náležející k domu Škodova 33 (155 600 Kč),
 na celkové opravy volných bytů (483 100 Kč),
 na úhradu zpracování průkazů energetické náročnosti budov (142 800 Kč – z toho na par. 

3612 – 127 200 Kč a na par. 3613 – 15 600 Kč),
 na opravy podlah a výměnu PVC v bytech v domech Mervartova 7, gen. Štefánika 7        

a gen. Štefánika 4 (88 300 Kč),
 na renovaci koupelny ve volném bytě v domě Na Odpoledni 4 (48 500 Kč),
 na opravu havarijního stavu větracích šachet ke krytům civilní ochrany (60 900 Kč),
 na opravu drátoskla u stříšky nebytového prostoru Žerotínovo náměstí 44 (3 900 Kč),
 na opravu střechy u nebytového prostoru Žerotínovo náměstí 44 (4 000 Kč),
 na výměnu PVC u nebytového prostoru Kozlovská 2 (27 200 Kč),
 na opravu sociálního zařízení u nebytového prostoru na Čapka Drahlovského 3     

(17 300 Kč),
 na výměnu sklepních oken u bytového domu s pečovatelskou Na Hrázi 32 (72 000 Kč),
 na bezpečnostní nátěry schodů v domech s pečovatelskou službou (5 400 Kč),
 na vyúčtování služeb spojených s bydlením, rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady je 

vracen jednotlivým nájemcům:
 na par. 3612 – 1 754 200 Kč,
 na par. 3613 –    710 000 Kč,
 na par. 4351 – 1 270 900 Kč.



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet             
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

95 836,0 * + 1 167,7 97 003,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                    
po úpravě

4339 Ostatní sociální péče a pomoc

rodině a manželství (pěstouni)

0,0 + 1 167,7 1 167,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 1 167 710,86 Kč do rozpočtu roku 2016. Jedná se 
o státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2015 vyčerpán.

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

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

rozpočet        
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

97 003,7 * + 125,0 97 128,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                 
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních

památek (propagace, konzultace)

60,0 + 35,0 95,0

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 60,0 + 45,0 105,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 70,0 + 45,0 115,0

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 125 000 Kč do rozpočtu roku 2016. 
Finanční prostředky budou vynaloženy:
 na zhotovení a osazení 4 informačních stojanů pro naučnou stezku "Po stopách války 

1866 na Přerovsku" (35 000 Kč),
 na zhotovení a osazení 10 informačních stojanů k památným stromům (45 000 Kč),
 na aktualizaci a dotisk osvětové brožurky „Jak chránit životní prostředí v Přerově“ 

(45 000 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – MĚSTSKÁ POLICIE

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

97 128,7 * + 55,9 97 184,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 179,0 + 55,9 3 234,9

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 55 900 Kč do rozpočtu roku 2016. Finanční prostředky budou použity 
k nákupu 4 ks počítačů.

PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ
– KULTURNÍ AKCE

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

97 184,6 * + 60,5 97 245,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 489,7 * + 60,5 2 550,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 60 500 Kč.
Místní výbory požádaly v souladu s Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky místních 
výborů města Přerova o převod v loňském roce nevyčerpaných finančních prostředků 
určených na kulturní akce. Jedná se o místní části Čekyně (10 700 Kč), Dluhonice (8 100 Kč),
Henčlov (12 200 Kč), Kozlovice (3 400 Kč), Lověšice (1 600 Kč), Lýsky (1 900 Kč),   
Penčice (1 100 Kč), Předmostí (6 000 Kč), Vinary (13 500 Kč) a Žeravice (2 000 Kč).



PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ
– ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

97 245,1 * + 23,8 97 268,9

* 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) 19 103,8 * + 23,8 19 127,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 23 800 Kč do rozpočtu 2016. Jedná se o v loňském roce nevyčerpané finanční prostředky 
přidělené jednotlivým místním výborům dle počtu obyvatel na nákup materiálu, drobného 
vybavení a pohonných hmot. Jedná se o místní části Čekyně (2 700 Kč), Dluhonice (300 Kč), 
Újezdec (2 000 Kč), Henčlov (200 Kč), Kozlovice (100 Kč), Lověšice (100 Kč), Lýsky   
(4 600 Kč), Penčice  (2 700 Kč), Vinary (8 900 Kč), Popovice (1 900 Kč) a Žeravice         
(300 Kč).

PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ
– ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

97 268,9 * + 4 118,9 101 387,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2212 520 Silnice 5 076,7 * + 281,6 5 358,3

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

3 680,8 * + 2 543,1 6 223,9

2221 520 Provoz veřejné silniční dopravy 50,0 + 275,8 325,8

3326 510 Pořízení, zachování a obnova

hodnot místního kulturního,

národního a historického povědomí

(kaple, sochy, čestné hroby aj.)

894,4 * + 2,8 897,2



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

rozpočet                          
po úpravě

3392 510 Zájmová činnost v kultuře

(kulturní domy)

434,0 + 241,3 675,3

3421 520 Využití volného času dětí

a mládeže

1 677,4 * + 20,0 1 697,4

3631 520 Veřejné osvětlení 8 588,6 * + 346,9 8 935,5

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

8 623,5 * + 47,2 8 670,7

3722 520 Sběr a svoz komunálních odpadů 150,0 + 50,0 200,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

6 649,6 * + 309,9 6 959,5

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část

(údržba budov)

445,0 + 0,3 445,3

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků v celkové výši 4 118 900 Kč. Jedná se o finanční prostředky místních 
výborů, které obdržely ve výši stanoveného limitu a tyto nebyly v loňském roce plně 
vyčerpány. O využití částek rozhodnou místní výbory v roce 2016. Finanční prostředky budou 
převedeny následovně:
 místní část Újezdec (UZ 444)   22 500 Kč
 místní část Vinary (UZ 471) 700 900 Kč
 místní část Lověšice (UZ 446) 435 800 Kč
 místní část Popovice (UZ 476) 286 500 Kč
 místní část Dluhonice (UZ 443) 585 100 Kč
 místní část Kozlovice (UZ 445) 377 500 Kč
 místní část Penčice (UZ 458) 128 200 Kč
 místní část Čekyně (UZ 470)   29 000 Kč
 místní část Lýsky (UZ 475) 330 200 Kč
 místní část Žeravice (UZ 472) 635 400 Kč
 místní část Henčlov (UZ 473) 587 800 Kč
Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.

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

101 387,8 * + 5 560,0 106 947,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



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

rozpočet                          
po úpravě

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500298

– Oprava komunikací a chodníků)

0,0 + 200,0 200,0

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500191

– Lávka U tenisu)

0,0 + 200,0 200,0

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500275

– Prezentace archeologických

nálezů v Přerově)

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

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500331

– Provizorní úprava MK, Čekyně,

ul. U Rybníčku a Vinohrádky)

0,0 + 800,0 800,0

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500316

– Stavební úpravy proluky, ulice

Bratrská, Přerov)

0,0 + 1 500,0 1 500,0

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500226

– Jižní čtvrť I, Přerov –

komunikace - II. etapa (IPRM))

0,0 + 200,0 200,0

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500321

– Restaurování stropní dekorativní

malby v bývalé kapli objektu

zámku)

0,0 + 960,0 960,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nečerpaných 
finančních prostředků ve výši 5 560 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 
k financování jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

106 947,8 * + 1 964,8 108 912,6

* 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 (org. 500190

Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města

Přerova (09))

9 015,8 + 1 964,8 10 980,6



Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 1 964 800 Kč do rozpočtu 2016. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků 
alokovaných na projekt IOP 09 – Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova, konkrétně na úhradu služeb spojených s migrací dat a servisní podporu 
k projektu za období 17.10.2015 – 31.12.2015.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

108 912,6 * + 2 900,0 111 812,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500334

– Plán udržitelné mobility města

Přerova)

0,0 + 2 900,0 2 900,0

Odbor koncepce a strategického rozvoje a Kancelář primátora požádaly o rozpočtové opatření 
– převod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 900 000 Kč do rozpočtu roku 
2016. Jedná se o Plán udržitelné mobility města Přerova.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

111 812,6 * + 3 414,3 115 226,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500332

– Vybudování 4 parkovacích míst

na ul. Purkyňova 16)

0,0 + 500,0 500,0

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500323

Oprava elektroinstalace v domě

Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť

IV/1,2,3 a Bartošova 22)

0,0 + 1 263,2 1 263,2

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500322

Opravy volných bytů na Jižní čtvrti

a nám. Fr. Rasche)

0,0 + 1 651,1 1 651,1

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 414 300 Kč. Smluvně vázané prostředky 
budou vynaloženy na akce nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky.



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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

115 226,9 * + 1 186,0 116 412,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

5311 900 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500312

– Digitalizace radiové sítě)

0,0 + 1 186,0 1 186,0

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 1 186 000 Kč – na digitalizaci radiové sítě.

REZERVA ROZPOČTU

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

rozpočet     
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

116 412,9 * + 7 771,5 124 184,4

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 7 669,2 * + 7 771,5 15 440,7

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky v celkové výši 7 771 500 Kč za 
účelem:
 kompenzace provozu autobusové dopravy ve městě, která z důvodu nižší vysoutěžené 

ceny nebyla čerpána. Dopravce podal odvolání a výsledek odvolacího řízení není 
doposud znám. Dle výsledku odvolání by mohlo dojít k situaci, že by město muselo tuto 
část kompenzace doplatit (6 361 500 Kč),

 financování místního referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu 
na území statutárního města Přerova (1 410 000 Kč).


