
Důvodová zpráva: 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1355 230  Odvod z výherních hracích 

 přístrojů 

24 000,0 + 3 000,0 27 000,0 

 1121 210  Daň z příjmů právnických osob 98 195,0 + 921,0 99 116,0 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady 

1 768,2 + 3 980,0 5 748,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 208 084,6 * - 4 099,0 203 985,6 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500382 

 – Demolice bytových domů na ulici 

 Škodova v Přerově) 

0,0 + 12 000,0 12 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                  

o 12 000 000 Kč. Zvýšený příjem z odvodů z výherních hracích přístrojů, zvýšené příjmy na 

dani z příjmů právnických osob, prominutý odvod za porušení rozpočtové kázně a část 

rezervy vyčleněné k těmto účelům budou použity na akci „Demolice bytových domů na ulici 

Škodova v Přerově“. Jedná se o bytové domy č. 17, 21, 23 a 25. Město má možnost získat na 

tuto demolici státní podporu do výše 80 % uznatelných nákladů, max. však 5 mil. Kč. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY A ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 

SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 520  Veřejné osvětlení 10 397,3 - 500,0 9 897,3 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 20 211,6 + 500,0 20 711,6 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

500 000 Kč – na pořízení a montáž úsporných rozvaděčů elektrické energie pro 

administrativní budovu Magistrátu města Přerova – Smetanova 7. Budou převedeny finanční 

prostředky uspořené na veřejném osvětlení snížením ceny za silovou elektřinu. 



ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 910,4 - 70,4 10 840,0 

3631 520  Veřejné osvětlení 9 897,3 * + 70,4 9 967,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

finančních prostředků ve výši 70 400 Kč – v souladu s požadavkem místního výboru – na 

rozšíření veřejného osvětlení v Popovicích za kapličkou.  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0 - 1 400,0 1 600,0 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady 

5 748,2 * + 60,0 5 808,2 

3639 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

4 641,6 + 20,0 4 661,6 

 1361   Správní poplatky 11 963,0 + 1,0 11 964,0 

2141 2111 530  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků 

0,0 + 9,0 9,0 

3639 2111   Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (služby aj.) 

718,0 + 10,0 728,0 

* 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. 

5 179,7 - 1 169,2 4 010,5 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500364 

 – Převod pozemků ul. Škodova) 

3 400,8 - 130,8 3 270,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – snížení 

rozpočtu celkem o 1 300 000 Kč. Nebude realizován prodej pozemků v lokalitě Lužní v k. ú. 

Přerov, výkup pozemků v areálu koupaliště Penčice, nebude hrazena daň z nemovitých věcí, 

od které jsou obce od 01.11.2016 osvobozeny a sníží se výdaje na služebnost a znalecké 

posudky. 



 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních 

 nemovitostí a jejich částí 

500,0 + 188,0 688,0 

3412 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých 

 věcí (Teplo Přerov a. s.) 

519,1 + 50,0 569,1 

2221 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

 (autobusové nádraží) 

524,7 + 35,0 559,7 

2221 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých 

 věcí (autobusové nádraží) 

524,7 + 35,0 559,7 

 2310   Příjmy z prodeje krátkodobého 

 a drobného dlouhodobého 

 majetku 

0,0 + 40,0 40,0 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady 

5 808,2 * + 1,0 5 809,2 

3639 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

4 661,6 * + 50,0 4 711,6 

3392 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

0,0 + 32,0 32,0 

3322 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

 (zámek, TGM 8) 

1 299,0 + 35,0 1 334,0 

3639 2111   Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (služby aj.) 

728,0 * + 50,0 778,0 

3313 2111 510  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (služby aj.) 

20,0 + 32,0 52,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3313 510  Filmová tvorba, distribuce, kina 

 a shromažďování audiovizuálních 

 archiválií 

488,5 - 50,0 438,5 

3319 510  Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 65,0 - 57,0 8,0 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 510  Zachování a obnova kulturních památek 

 (zámek, MD) 

510,0 - 100,0 410,0 

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 9 006,5 - 350,0 8 656,5 

3612 510  Bytové hospodářství (náklady spojené 

 s prodejem domovního majetku) 

140,0 - 45,0 95,0 

3326 510  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, sochy, 

 čestné hroby aj.) 

897,2 - 270,0 627,2 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

445,3 + 200,0 645,3 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře (kulturní 

 domy) 

873,8 + 60,0 933,8 

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 8 656,5 * + 1 160,0 9 816,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu celkem o 548 000 Kč. Zvýšené příjmy z prodeje nemovitostí a z pronájmů, finanční 

prostředky určené původně na běžnou údržbu objektů, opravu vodovodní přípojky 

v Kozlovicích, pomníku v Lazcích, kříže v Popovicích a přemístění sochy J. Nepomuckého 

v Předmostí budou použity na: 

 opravu vrat a vnitřních dveří v hasičských zbrojnicích (200 000 Kč),  

 výměnu kotle v kulturním domě v Dluhonicích (60 000 Kč), 

 luxsferové okno na objektu Most k životu (80 000 Kč), 

 opravu atiky na objektu Zvláštní školy Malá Dlážka (51 000 Kč), 

 nákup termoregulačních ventilů ve více objektech (350 000 Kč), 

 vodoměry ve více objektech (213 000 Kč), 

 elektrické ohřívače v MŠ Sokolská (191 000 Kč), 

 výměnu dveří v objektu Bří. Hovůrkových (50 000 Kč), 

 opravu terasy na objektu Zvláštní školy Na Odpoledni (25 000 Kč), 

 opravu atiky a fasády na Živnostenské škole (100 000 Kč), 

 opravu atiky na Vysoké škole logistiky (100 000 Kč). 

 

 

 

 



 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324 540  Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady (zálohy na služby 

 spojené s bydlením a nájmem) 

23 285,0 + 617,0 23 902,0 

 2328   Neidentifikované příjmy 0,0 + 40,0 40,0 

4351 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 

 a jejich částí (DPS) 

2 870,0 + 150,0 3 020,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4351 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500341 

 – DPS U Žebračky 18 – výměna 

 rozvodů vody a zařizovacích předmětů) 

0,0 + 560,0 560,0 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

7 891,3 + 1 030,0 8 921,3 

3612 540  Bytové hospodářství 34 383,3 + 1 200,0 35 583,3 

3613 540  Nebytové hospodářství 4 394,0 +200,0 4 594,0 

3631 520  Veřejné osvětlení 9 967,7 * - 2 183,0 7 784,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu celkem o 807 000 Kč. Přeplatky z vyúčtování služeb u bytů a nebytových prostor 

v prodaných domech, zvýšený příjem z pronájmu u domů s pečovatelskou službou a finanční 

prostředky uspořené na nákladech na elektrickou energii veřejného osvětlení budou použity 

na: 

 opravu rozvodů vody v domě s pečovatelskou službou U Žebračky 18 (560 000 Kč), 

 výměnu vstupních dveří u domů Jižní čtvrť I/21, 22, 23, 24 a Kozlovská 17                       

a rekonstrukci dvoru u domu nám. Fr. Rasche 7 (1 200 000 Kč), 

 montáž zařízení, které bude provádět pravidelnou dezinfekci rozvodů vody v domě 

s pečovatelskou službou v důsledku výskytu legionelly a rekonstrukci bytových jader      

v domě s pečovatelskou službou Trávník 1 (1 030 000 Kč), 

 rekonstrukci nebytových prostor, ve kterých byl ukončen nájem (200 000 Kč). 

 
 

 

 

 



 

PŘÍJMY ZA TĚŽBU DŘEVA 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (těžba dřeva) 

4 000,0 + 7 500,0 11 500,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500360 

 – LHC Přerov 2 - první sadba do 

 nepřipravené půdy - jamková,  

 vylepšování, strojní příprava půdy) 

3 000,0 + 5 200,0 8 200,0 

1037 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500385 

 – Opravy lesních cest LHC Přerov 2) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500386 

 – Údržba zeleně ve městě a místních 

 částech) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 7 500 000 Kč. Zvýšený příjem za těžbu dřeva bude použit na: 

 opětovné zalesňování pasek po kácení kůrovcových stromů, následné zapěstování lesních 

kultur, práce na přípravě půdy pro výsadbu, sběr klestu, strojovou a chemickou přípravu 

půdy, stavbu oplocenek, ruční či strojové vyžínání a chemickou ochranu (5 200 000 Kč), 

 opravu lesních cest v Lesním hospodářském celku Přerov 2, Svrčov, které jsou 

v havarijním stavu, některé komunikace je nutno zrekonstruovat, což vyžaduje 

vypracování projektových dokumentací (1 300 000 Kč), 

 údržbu zeleně ve městě a místních částech, především na kácení, ořezy dřevin a náhradní 

výsadby dřevin (1 000 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2322 500  Přijaté pojistné náhrady 131,5 + 22,0 153,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 10 784,3 + 22,0 10 806,3 

 



 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 40 892,7 + 22,0 40 914,7 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 

o 22 000 Kč. Finanční prostředky z pojistného plnění za vytopení prostor prádelny umístěné 

v suterénu objektu Kouřílkova 2 po přívalovém dešti 31.07.2016 budou použity k úhradě 

úklidu, opravám poškozené omítky, výmalbě a pořízení nového nábytku. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

2 808,4 - 3,3 2 805,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 21 119,4 - 3,3 21 116,1 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 40 914,7 * - 3,3 40 911,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 3 300 Kč. 

Bude snížen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny odpisového plánu 

z důvodu vyšší doplňkové činnosti pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 203 985,6 * - 520,0 203 465,6 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 3 848,2 + 520,0 4 368,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 520 000 Kč – na nákup 

služebního vozidla pro Městskou policii v Přerově. Převedeny budou finanční prostředky 

z rezervy města určené na nerozpočtované výdaje. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 203 465,6 * - 185,0 203 280,6 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

15 168,0 + 185,0 15 353,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

15 168,0 + 185,0 15 353,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 185 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy města na 

havárie budou použity na odstranění havarijního stavu objektové předávací stanice, sloužící 

pro vytápění Městského domu. 

 

 

 

 

Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova (v tis. Kč) 

 

SVŠ  sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým 18,9 

MAJ  výměna dopadové plochy na dětském hřišti v Předmostí 470,0 

MAJ  rekonstrukce dřevěné vyhlídky v prostoru Malé Laguny 80,0 

MAJ  ořezy stromů, znalecké posudky na dřeviny a ošetření 

 památného jasanu na ul. Šrobárova a 19 ks dřevin v Lověšicích 
300,0     

MAJ  autobusová zastávka na točně MHD v Kozlovicích 180,0     

MAJ  sečení travnatých ploch, ořezy a kácení dřevin 5 000,0     

MAJ  rozšíření veřejného osvětlení v Dluhonicích 

oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 

oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 

 

353,0     

MAJ  oprava kanalizace u studny v ulici U Kostela v Penčicích 

oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 

oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 

 

80,0     

 

 


