Důvodová zpráva:

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)
8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

20 221,4 *

+ 3 900,0

24 121,4

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

0,0

+ 3 900,0

3 900,0

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

18 017,4

+ 3 900,0

21 917,4

* počáteční stav navazuje na jiný návrh
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

2331

023 Úpravy vodohospodářsky
významných a vodárenských toků

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
Dotační programy, ostatní dotace a dary

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných
finančních prostředků v celkové výši 3 900 000 Kč do rozpočtu roku 2017. 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 na základě uzavřených smluv o dotaci.
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – KANCELÁŘ PRIMÁTORA
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 252,1

24 373,5

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 24 121,4 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

2141

120 Vnitřní obchod
(marketing a propagace)

320,0

+ 83,8

403,8

3319

110 Ostatní záležitosti kultury

2 229,8

+ 168,3

2 398,1

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních
prostředků v celkové výši 252 100 Kč do rozpočtu roku 2017. Smluvně či jinak vázané
prostředky budou vynaloženy na:
 výrobu a grafické zpracování panelů s informacemi o třech přerovských stavbách, které
budou reprezentovat přerovskou architekturu v soutěži Stavba roku 2016 Olomouckého
kraje a výrobu letáčků o čestných hrobech (11 100 Kč),
 realizaci projektu Zapojení veřejnosti do projektu regenerace sídliště Trávník v Přerově
(36 100 Kč),
 odměnu pro belgická města, která participovala na projektu Fondu Aktivit CIVITAS
(27 000 Kč)
 zabezpečení účasti města na akci Tourism Expo v Olomouci (9 600 Kč),
 dodávku propagačního zboží a snímků města Přerova (152 300 Kč),
 opravu putovní exteriérové výstavy Po stopách Žerotínů (16 000 Kč).
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR EKONOMIKY
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 567,0

24 940,5

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

720,0

+ 75,0

795,0

28 330,0

+ 492,0

28 822,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých 24 373,5 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

6171

2XX Činnost místní správy (auditor,
daňový poradce aj.)

6399

2XX Ostatní finanční operace (daň
z příjmů právnických osob za obce,
DPH)

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové
výši 567 000 Kč do rozpočtu 2017, které budou použity na zabezpečení úhrady:

dílčího přezkoumání hospodaření statutárního města za rok 2016 – posun fakturace
z důvodu délky výběrového řízení (75 000 Kč),

DPH z příjmů za nadnormativní těžbu dřeva – úhrada za prosinec 2016 (492 000 Kč).
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

8115 210 Změna stavu krátkodobých 24 940,5 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 2 040,6

26 981,1

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

4349

35X Ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva
(senior taxi)

0,0

+ 48,6

48,6

6171

35X Činnost místní správy
(informatika, GIS)

7 645,6

+ 1 992,0

9 637,6

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3XX Magistrát - provoz

25 068,6

+ 2 040,6

27 109,2

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové
výši 2 040 600 Kč do rozpočtu 2017, jedná se o:
 nákup tiskárny pro projekt Senior taxi (48 600 Kč),
 nákup 3 tabletů pro GIS, pracovních notebooků, switche VOIP a čtečky čárových kódů
(636 400 Kč),
 nákup zdroje, napájecích kabelů, VESA držáků pro modernizaci učebny žadatelů
o řidičské oprávnění, materiál pro uchycení serveru v racku (10 400 Kč),
 úhradu za poskytování internetu za prosinec 2016 (7 300 Kč),
 prodloužení technické podpory Vmware, hostování provozu webových služeb mezi
aplikacemi Intradoc a Předlohy, zálohování dat, logování provozu na síti a technická
podpora CitiWare za prosinec 2016 (260 000 Kč),
 opravu tiskáren HP LJ 2015 a 3015 (5 400 Kč),
 modernizaci projekčních místností (400 000 Kč),
 ESX Server (173 900 Kč),
 widgety pro aplikaci Webb AppBuilder for ArcGIS (242 000 Kč),
 servisní podporu projektu IOP 06 (256 600 Kč).
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 1 120,0

28 101,1

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

774,0

+ 6,0

780,0

16 378,0

+ 1 114,0

17 492,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých 26 981,1 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

5512

360 Požární ochrana - dobrovolná část
(údržba zařízení)

6171

360 Činnost místní správy (správa)

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
3XX Magistrát - provoz

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

27 109,2 *

+ 1 114,0

28 223,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové
výši 1 120 000 Kč do rozpočtu 2017, jedná se o:
 výměnu antén u mobilní požární techniky a přeprogramování analogových radiostanic
(6 000 Kč),
 požárně bezpečnostní zařízení pro ochranu majetku v serverovně (473 000 Kč),
 výměnu výplní dveřních otvorů v budově nám. TGM 80/1 a Blahoslavova 3 (250 000 Kč),
 instalaci technologie Energy saver – budova Bratrská 34 (391 000 Kč).
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

8115 210 Změna stavu krátkodobých 28 101,1 *
prostředků na bank. účtech

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 391,4

28 492,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3639

410 Komunální služby a územní rozvoj
j. n. (koncepce a rozvoj)

1 260,8

+ 55,0

1 315,8

3635

430 Územní plánování (studie a ÚPD)

20,0

+ 336,4

356,4

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních
prostředků v celkové výši 391 400 Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních
prostředků do rozpočtu 2017:
 na vyhodnocení koncepce (SEA) Strategického plánu do r. 2020 (55 000 Kč),
 na regulační plán Michalov-Žebračka a s ním spojenou změnu č. 2 Územního plánu
města Přerova (157 300 Kč),
 na návrh 4B. změny Územního plánu města Přerova (60 500 Kč),
 na zhotovení 10. změny Územního plánu města Přerova (118 600 Kč).

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

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

8115 210 Změna stavu krátkodobých 28 492,5 *
prostředků na bank. účtech

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 5 227,7

33 720,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3612

540 Bytové hospodářství

30 114,0

+ 2 003,3

32 117,3

3613

540 Nebytové hospodářství

4 197,0

+ 92,2

4 289,2

4351

540 Osobní asistence, pečovatelská
služba a podpora samostatného
bydlení

6 914,0

+1 160,9

8 074,9

3639

51X Komunální služby a územní rozvoj
j. n.

8 991,0

+ 1 606,0

10 597,0

3613

510 Nebytové hospodářství (restaurace
Michalov)

66,0

+ 64,0

130,0

3412

510 Sportovní zařízení v majetku obce

400,0

+ 8,4

408,4

5512

510 Požární ochrana - dobrovolná část
(údržba budov)

778,7

+ 292,9

1 071,6

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 5 227 700 Kč do rozpočtu roku 2017.
Smluvně vázané prostředky budou vynaloženy na:

výměnu vstupních dveří do domů Kozlovská 17, Jižní čtvrť I/21, 22, 23, 24 a Na Hrázi 34
(363 800 Kč),

výmalbu společných prostor domu Jižní čtvrť II/6, 7, 8, 9 (50 000 Kč),

opravu volného bytu Husova 9, byt č. 55 (56 500 Kč),

výměnu vstupních dveří, doplnění dřevěného obložení, WC prkénka a 1 ks elektrické
zásuvky u volného bytu č. 19 v domě nám. Fr. Rasche 7 (30 000 Kč),

úpravu bytu č. 6, Kratochvílova 14 (45 400 Kč),

výměnu dřevěného okna s 6 křídly v bytě č. 6, Kratochvílova 14 (44 100 Kč),

vypracování PD na celkovou opravu elektroinstalace ve společných prostorách domu
Kratochvílova 14 (15 100 Kč),

celkovou opravu elektroinstalace ve volném bytě č. 4, Kratochvílova 22 (54 900 Kč),

vymalování bytu č. 4, Kratochvílova 22 (33 000 Kč),

dodání plynových topidel včetně rozvodů do bytu č. 6, Jižní čtvrť I/22 a bytu č. 2, Jižní
čtvrť I/21 (39 300 Kč),








































opravu volného bytu č. 6, Jižní čtvrť III/1 (48 500 Kč),
opravu schodišťových stupňů v domě Osmek 5 a 7 (12 300 Kč),
výměnu rozvodů domácích telefonů Na Hrázi 28, 30 (46 100 Kč),
výmalbu společných prostor domů Osmek 5, 7 (31 800 Kč),
dodání plynových ohřívačů byt č. 6, Kainarova 12 a byt č. 3, Žerotínovo nám. 44
(25 700 Kč),
přetmelení panelových spár u vchodu domu Kopaniny 14 (17 500 Kč),
celkovou opravu podlahy bytu č. 4, Kratochvílova 14 (77 200 Kč),
právní pomoc JUDr Dutka za prosinec 2016 (30 900 Kč),
opravu vstupních dveří do domu Denisova 6 a výměnu Brana u dveří od výtahu v domě
Osmek 7 (2 800 Kč),
úhradu výměny zámku u bezpečnostní petlice Kojetínská 26 (1 800 Kč),
pročištění ležaté kanalizace v domě Kojetínská 22 (2 200 Kč),
likvidaci štěnic postřikem v domech Kojetínská 1826 - 1830 (21 200 Kč),
likvidaci štěnic postřikem v domě Kojetínská 38 (3 600 Kč),
elektro revize Jižní čtvrť II/5, byt č. 24 a 37 (2 600 Kč),
revize plynoinstalací Jižní čtvrť II/5, byt č. 24 a 37 a Sokolská 4, byt č. 46 (2 400 Kč),
opravu rozvodu zásuvkového okruhu u bytu č. 9, Husova 7, a další (7 200 Kč),
opravu poškozených zámků od půdy domu Gen. Štefánika 7 a osazení bezpečností
závory na dveře od půdy Fr. Rasche 3 (5 100 Kč),
úhradu prasklého kotlíku pod okapem u domu Gen. Štefánika 6 a opravu lemování
kolem komínu u domu Jižní čtvrť II/5 (3 200 Kč),
opravu vstupních dveří u domu Jižní čtvrť IV/1 (5 900 Kč),
likvidaci štěnic Husova 15 (11 500 Kč),
dodání a montáž pevné dveřní výplně vstupních dveří do dvora domu Škodova 33
(6 500 Kč),
montáž elektrického vytápění bytu č. 4, Husova 13 (38 900 Kč),
zajištění balkonů v havarijním stavu u domů Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. Rasche 3
(16 700 Kč),
úhradu za vyklizení volného bytu (2 400 Kč),
úhradu za vyklizení půdních prostor od holubího trusu v domech Kojetínská 1826 –
1831 (345 400 Kč),
úpravy plynoinstalace bytů v domě Jilemnického 1 a 7 (178 800 Kč),
opravu dvora domu nám. Fr. Rasche 7 (134 800 Kč),
úpravy plynoinstalace bytů v domě Šrobárova 2, 4, 6 (162 400 Kč),
opravy volného bytu před přidělením novému nájemci (25 800 Kč),
opravu elektroinstalace nebytového prostoru č. 103, Kratochvílova 14 (32 800 Kč),
provedení horizontální izolace injektáží akrylátovými gely v domě Palackého 1
(59 400 Kč),
opravu soklu a výmalbu v bytě č. 24, Fügnerova 1 a úpravy venkovního terénu u DPS
Na Hrázi 32 a Trávník 1 (45 600 Kč),
bezpečnostní nátěr schodů v DPS Trávník 1 (1 500 Kč),
rekonstrukci 3 bytových jader v DPS Trávník 1 (358 500 Kč),
otlučení vlhkých omítek v suterénu DPS Fügnerova 1 a Na Hrázi 32 (49 200 Kč),
opravu podlahy v bytě č. 18, U Strhance 13 (37 600 Kč),
nátěr zábradlí a podezdívky na nájezdové rampě pro vozíčkáře u DPS Tyršova 68
(5 000 Kč),
zateplení stropu suterénu u DPS Na Hrázi 32 (178 000 Kč),

































rekonstrukci koupelny bytu č. 3, DPS U Strhance 13 (88 000 Kč),
instalaci zařízení k trvalé dezinfekci rozvodů teplé vody - prevence legionelly
(393 500 Kč),
výměnu otočného umyvadla v bytě č. 38, Tyršova 68 a dřezové baterie v bytě č. 41,
Tyršova 68 (4 000 Kč),
výměnu oken a prosklené stěny na budově MOST K ŽIVOTU (102 700 Kč),
výmalbu a dezinfekční nátěr proti plísni, budova MOST K ŽIVOTU (48 600 Kč),
opravu spodní terasy nad skladovými prostorami U Bečvy 1 (39 400 Kč),
opravu zastřešení vstupu budovy MOST K ŽIVOTU (43 800 Kč),
instalaci a zprovoznění bytového termostatu k plynovému vytápění v úřadovně
v Čekyni (7 600 Kč),
opravu protékajícího WC v úřadovně v Lýskách (800 Kč),
výměnu tlakové nádrže v budově MŠ v Žeravicích a zprovoznění domácí vodárny
(7 400 Kč),
výměnu kondenzačního kotle a jeho připojení na topnou soustavu v úřadovně
v Žeravicích (106 500 Kč),
opravu WC a výměnu splachovačů v úřadovně v Žeravicích (4 300 Kč),
opravu fasády úřadovny v Újezdci (57 100 Kč),
opravu dvorní zídky v areálu ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 (85 200 Kč),
výrobu a montáž dřevěného přístřešku nad venkovní třídou v areálu ZŠ a MŠ Malá
Dlážka 4 (114 500 Kč),
opravu atiky objektu ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 (51 300 Kč),
dodání a montáž plastových vstupních dveří do objektu bří Hovůrkových 1 (41 600 Kč),
opravu zavlažovacího systému na zahradě objektu ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 (49 800 Kč),
opravu splachovačů na WC v objektu ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 (40 100 Kč),
opravu atiky a poškozených svodů na objektu Azylového domu (15 300 Kč),
opravu plotu po spadlém stromu v areálu ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 (10 000 Kč),
opravu elektroinstalace bočního skladu objektu ATLAS a BIOS, Žižkova 12
(58 700 Kč),
opravu odpadu dešťového svodu a omítek v sušárně objektu ATLAS a BIOS, Žižkova
12 (56 600 Kč),
opravu terasy ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4, odloučené pracoviště Na Odpolední 16
(64 200 Kč),
dodání a montáž ohřívačů vody do objektu Sokolská 26 (190 900 Kč),
dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů s dálkovým odečtem na otopná tělesa
v nebytových prostorách města (349 700 Kč),
opravu havarijního stavu atiky a fasády SŽŠ Palackého 19 a VŠL Palackého 25
(59 900 Kč),
opravu vnitřních omítek v suterénu budovy restaurace Michalov (64 000 Kč),
zpracování projektové dokumentace na odstranění závad z protokolu Hasičského
záchranného sboru na objektu Zimního stadionu (8 400 Kč),
opravu podlahy garáže v hasičské zbrojnici ve Vinarech (59 000 Kč),
dodávku a výměnu vjezdových vrat, oken a zadních vchodových dveří u budovy SDH
Přerov, Šířava 3178 (233 900 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

8115 210 Změna stavu krátkodobých 33 720,2 *
prostředků na bank. účtech

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 2 125,5

35 845,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3113

611 Základní školy (ozdravné pobyty)

1 330,0

+ 800,0

2 130,0

3113

612 Základní školy (projekt MAP)

250,0

+ 951,5

1 201,5

4349

624 Ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva
(senior taxi)

40,0

+ 374,0

414,0

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných
finančních prostředků v celkové výši 2 125 500 Kč do rozpočtu roku 2017 na:
 ozdravný pobyt ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1, který se uskuteční v roce 2017 (800 000 Kč),
 projekt MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání, jedná se o zůstatek dotace,
předfinancování a spolufinancování projektu (951 500 Kč),
 realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území města
Přerova, kteří dovršili 65 let a starších (374 000 Kč).
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A
OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

8115 210 Změna stavu krátkodobých 35 845,7 *
prostředků na bank. účtech

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 580,8

36 426,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

2221

730 Provoz veřejné silniční dopravy
(úhrada kompenzace městské
dopravy, příspěvek na provoz
příměstské dopravy)

24 798,0

+ 580,8

25 378,8

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové
opatření – převod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 580 800 Kč do
rozpočtu roku 2017 na administraci veřejné zakázky MAD na roky 2018 - 2028.

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 17,4

36 443,9

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 36 426,5 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

2169

820 Ostatní správa v průmyslu,
stavebnictví, obchodu a službách

100,0

+ 8,0

108,0

3322

830 Zachování a obnova kulturních
památek (propagace, konzultace)

64,1

+ 4,0

68,1

2369

840 Ostatní správa ve vodním
hospodářství

30,0

+ 5,4

35,4

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 17 400 Kč do rozpočtu roku 2017.
Finanční prostředky budou vynaloženy:
 na vyhotovení dvou znaleckých posudků (8 000 Kč),
 na zabetonování informační tabule k prusko-rakouské válce (4 000 Kč),
 na pořízení studie hydraulických poměrů na Bolelouckém náhonu (5 400 Kč).
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – MĚSTSKÁ POLICIE
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 521,2

36 965,1

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

2 912,0

+ 1,2

2 913,2

2 428,5 *

+ 520,0

2 948,5

8115 210 Změna stavu krátkodobých 36 443,9 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR
4349

5311

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
Ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva
(APK, manažer)
900 Bezpečnost a veřejný pořádek

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních
prostředků ve výši 521 200 Kč do rozpočtu roku 2017. Finanční prostředky budou použity na:
 platby operátorovi za telekomunikační služby za prosinec 2016 pro asistenty prevence
kriminality (1 200 Kč),
 nákup služebního vozidla, jeho polepení reflexní fólií a vybavení výstražným světelným
zařízením (520 000 Kč).
AKCE NAD 500 TIS. KČ
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 32 216,3

69 181,4

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 36 965,1 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

2219

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500245
– Regenerace sídliště Předmostí –
10. etapa)

0,0

+ 100,0

100,0

3322

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500233
– Energetická opatření městského
domu v Přerově)

0,0

+ 12 288,0

12 288,0

3322

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500275
– Prezentace archeologických
nálezů v Přerově)

0,0

+ 29,3

29,3

3745

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500324
– Odstranění stavby vodního prvku
- kašny u restaurace Haná)

0,0

+ 177,0

177,0

2212

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500134
– Rekonstrukce komunikace ve
vnitrobloku ul. Žižkova)

0,0

+ 2 500,0

2 500,0

3113

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500252
– Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem
- energetická opatření)

0,0

+ 2 000,0

2 000,0

3631

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500344
– Přeložka veřejného osvětlení
Svépomoc II)

0,0

+ 990,0

990,0

3322

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500311
– Úprava interiéru pokladny a
přilehlých prostor zámku v Přerově)

0,0

+ 1 232,0

1 232,0

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

3745

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500333
– Odbahnění jezírka u ORNIS)

0,0

+ 900,0

900,0

3745

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500382
– Demolice BD na ulici Škodova
v Přerově)

0,0

+ 12 000,0

12 000,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nečerpaných
finančních prostředků ve výši 32 216 300 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

+ 575,9

69 757,3

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

0,0

+ 575,9

575,9

8115 210 Změna stavu krátkodobých 69 181,4 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR
2219

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
Akce nad 500 tis. Kč (org. 500334
– Plán udržitelné mobility města
Přerova)

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních
prostředků v celkové výši 575 900 Kč do rozpočtu roku 2017. Jedná se o Plán udržitelné
mobility města Přerova.
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

+ 515,1

70 272,4

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

0,0

+ 515,1

515,1

8115 210 Změna stavu krátkodobých 69 757,3 *
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

3316

110 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500359
– Publikace Kapitoly z výtvarné
kultury města Přerova)

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních
prostředků v celkové výši 515 100 Kč do rozpočtu roku 2017. Jedná se o přípravné práce na
knize Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova.

PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)
8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

70 272,4 *

+ 5 156,1

75 428,5

* 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 (IOP 09))

9 015,8

+ 2 249,1

11 264,9

6171

35X Akce nad 500 tis. Kč (org. 500403
– Webový portál)

0,0

+ 1 210,0

1 210,0

6171

35X Akce nad 500 tis. Kč (org. 500404
– Tiskové řešení pro magistrát)

0,0

+ 1 697,0

1 697,0

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních
prostředků v celkové výši 5 156 100 Kč do rozpočtu roku 2017. Finanční prostředky budou
vynaloženy na akce nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky.
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)
8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

75 428,5 *

+ 4 140,0

79 568,5

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

3612

540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500340
– J. Nálepky 2, 4, 6 – výměna
střešních oken)

0,0

+ 550,0

550,0

3612

540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500369
– Oprava balkónů Gen. Štefánika 4
a nám. Fr. Rasche 3)

0,0

+ 930,0

930,0

3612

540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500370
– Rekonstrukce elektroinstalace
společných prostor - nám. Fr.
Rasche 3, 7 a Husova 7, 9)

0,0

+ 2 100,0

2 100,0

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

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 140 000 Kč. Finanční prostředky budou
vynaloženy na akce nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky.
SOCIÁLNÍ FOND
PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)
8115 013 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

0,0

+ 1 030,2

1 030,2

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6171

013 Činnost místní správy

4 265,0

+ 1 030,2

5 295,2

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních
prostředků ve výši 1 030 200 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2017. Převod zůstatku
je v souladu s příslušným ustanovením vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního
fondu „Sociální fond zaměstnanců města Přerova“, v platném znění.

