
Důvodová zpráva: 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – 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 

79 568,5 + 719,5 80 288,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 023  Projektové dokumentace (správa 

 dotací) 

280,0 + 719,5 999,5 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 

finančních prostředků v celkové výši 719 500 Kč do rozpočtu roku 2017. Smluvně vázané 

prostředky budou vynaloženy na: 

 právní posouzení návrhu dohody o narovnání se spol. TESCO SW a. s., ve věci projektu 

09 IOP (92 100 Kč), 

 dílčí plnění dotačního managementu projektu 09 IOP „Zajištění přenosu dat v územní 

samosprávě města Přerova“ (140 000 Kč), 

 dotační management externímu administrátorovi projektů Energetická opatření               

ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle, obě akce byly realizovány a spolufinancovány z Operačního 

programu životní prostředí (30 000 Kč), 

 úhradu externímu administrátorovi projektu „Revitalizace veřejných prostranství 

v Přerově“ za ukončení smlouvy na dopracování žádosti o dotaci (33 900 Kč), 

 zpracování studie proveditelnosti k projektu "Modernizace agendových informačních 

systémů MMPr" (423 500 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

80 288,0 * + 10 727,4 91 015,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

4 274,0 + 10 727,4 15 001,4 

 



Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 

finančních prostředků v celkové výši 10 727 400 Kč do rozpočtu roku 2017. Finanční 

prostředky budou vynaloženy na úhradu výdajů spojených s: 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Velká Dlážka“         

(105 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na realizaci akce „Zateplení DPS U Žebračky 18“ 

(279 000 Kč), 

 zpracováním projektových dokumentací na „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“ 

(100 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 

Budovatelů – 1. etapa“ (852 400 Kč), 

 zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na akci 

„Chodník + VO ul. Grymovská, Kozlovice“ (417 000 Kč), 

 zajištěním projektových dokumentací pro „Regeneraci panelového sídliště Budovatelů        

– 2. etapa“ (1 373 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí – úpravy vstupního prostoru hřbitova na ul. Prostějovská“ (72 600 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace a aktualizací stávající projektové dokumentace 

závlahy na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem“ (310 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace potřebné k realizaci akce „ČOV a kanalizace 

Čekyně, Penčice“ (2 047 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí – 13. etapa“ (570 000 Kč), 

 zpracováním projektové dokumentace pro zateplení obvodového pláště včetně oprav 

lodžií u domu s pečovatelskou službou Trávník 1 v Přerově (214 700 Kč), 

 vypracováním studie a dalších stupňů projektové dokumentace na akci „Přestupní 

terminál za nádražím Přerov“ (1 500 000 Kč), 

 zpracováním projektové dokumentace k realizaci další etapy přeložky veřejného 

osvětlení, ul. Svépomoc, Na Hrázi (23 200 Kč), 

 zpracováním všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti                 

a poskytnutím poradenské služby na akci „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. 

Dluhonská“ (2 551 300 Kč), 

 zpracováním stavebně technického posouzení a zaměřením objektů hotelu Strojař       

(300 000 Kč), 

 vypracováním projektu následného využití území po demolici bytových domů na ul. 

Škodova v Přerově (12 200 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

91 015,4 * + 4 051,4 95 066,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

 

 

 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 026  Projektové dokumentace (ITI) 0,0 + 4 051,4 4 051,4 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 

finančních prostředků v celkové výši 4 051 400 Kč do rozpočtu roku 2017, které budou 

vynaloženy na: 

 přípravu projektů vedených v zásobníku projektů, u kterých se plánuje spolufinancování 

z ITI (2 834 000 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ“: 

 Přerov, Za Mlýnem 1 (206 100 Kč),  

 Přerov, Svisle 13 (168 000 Kč), 

 Přerov, U Tenisu 4 (180 000 Kč), 

 Předmostí, Hranická 14 (153 300 Kč), 

 Přerov, Trávník 27 (160 000 Kč), 

 Přerov, Želatovská 8 (120 000 Kč), 

 Přerov, Boženy Němcové 16 (110 000 Kč), 

 Přerov, Velká Dlážka 5 (120 000 Kč). 

 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – 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 

95 066,8 * + 1 408,7 96 475,5 

* 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) 

500,0 + 1 408,7 1 908,7 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků v celkové výši 1 408 700 Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních 

prostředků do rozpočtu 2017: 

 na přeložku distribučního zařízení k dodávce elektrické energie - areál Mamutov 

(122 000 Kč), 

 na připojení odběrného zařízení nízkého napětí - Mamutov, Horní náměstí v Přerově, 

světelné signalizační zařízení s měřením rychlosti vozidel v Kozlovicích, úpravu prostoru 

kolem kašny u restaurace Haná, minigolf u fotbalového stadionu (86 700 Kč), 

 na zpracování dokumentace pro přípravu rekonstrukce obřadní síně na Městském 

hřbitově v Přerově (1 200 000 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 

96 475,5 * + 1 600,0 98 075,5 

* 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) 

575,9 * + 1 600,0 2 175,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 1 600 000 Kč do rozpočtu roku 2017. V roce 2016 byla uzavřena smlouva 

na zpracování „Plánu udržitelné městské mobility“ pro město Přerov, ale akce nebyla doposud 

realizována. 

 
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 

98 075,5 * + 317,8 98 393,3 

* 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. 

3 690,0 + 317,8 4 007,8 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 317 800 Kč do rozpočtu roku 2017. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 vyhotovení geometrického plánu pro k. ú. Vinary p. č. 200/7 a p. č. 200/6 (7 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemků p. č. 590/12, p. č. 588/8   

v k. ú. Kozlovice u Přerova (3 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu k dělení a scelování pozemků před areálem 

Technických služeb města Přerova v k. ú. Přerov, p. č. 5088/2 a p. č. 6577/186        

(8 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu k dělení a scelování pozemků v areálu hřbitova v k. ú. 

Přerov, p. č. 1873/4, 1873/ a 666 (10 000 Kč), 



 vyhotovení geometrického plánu na nám. T. G. Masaryka 8 v k. ú. Přerov, p. č. 137 

(15 000 Kč), 

 úhradu za znalecký posudek k částem pozemků p. č. 3401/1 a p. č. 3412/1 v k. ú. Přerov, 

které budou dotčeny stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“ 

(45 000 Kč), 

 výkup podílů pozemků p. č. 542/2 po projednání dědictví (67 800 Kč), 

 výkup části pozemku p. č. 5733/8 v k. ú. Přerov po vyvázání zástavního práva     

(162 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 

SLUŽEB – ODDĚLENÍ DOPRAVY 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

98 393,3 * + 3 896,0 102 289,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 5 196,8 * + 1 144,8 6 341,6 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

3 436,8 + 60,5 3 497,3 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 638,0 + 611,7 1 249,7 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500372 

 – Rekonstrukce chodníku na ul. 

 Vsadsko) 

0,0 + 2 079,0 2 079,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 3 896 000 Kč do rozpočtu roku 2017. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 

 ve výši 1 144 800 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

 doplnění dopravního značení v křižovatce ul. Ztracená, gen. Štefánika a Denisova 

(17 500 Kč), 

 doplnění dopravního značení k omezení nosnosti v ul. Prostějovská (72 200 Kč), 

 doplnění dopravního značení k umožnění parkování na ul. Palackého, parkoviště před 

pasáží (20 100 Kč), 

 doplnění dopravního značení ke zjednosměrnění ul. Wurmova (67 400 Kč), 

 doplnění 24 ks vodorovného dopravního značení dle místních úprav provozu na 

pozemních komunikacích (40 000 Kč), 

 doplnění 30 ks vodorovného dopravního značení dle místních úprav provozu na 

pozemních komunikacích (60 000 Kč), 



 doplnění vodorovného dopravního značení v Henčlově (12 200 Kč), 

 doplnění a obnova dopravního značení v Dluhonicích v křižovatce před železničním 

přejezdem (71 100 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace ke stanovení místní úpravy k omezení nosnosti na 

ul. Prostějovská (12 100 Kč), 

 vypracování dokumentace ke stanovení místní úpravy k omezení nosnosti ke 

zjednosměrnění ul. Velké Novosady (před drážní poliklinikou) (19 000 Kč), 

 vypracování dokumentace ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v křižovatce ul. Ztracená, Denisova a gen. Štefánika (16 400 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, která řeší opravu 

mostního objektu ev. č. Př - M10 v Přerově (67 800 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, která řeší opravu 

lávky ev. č. Př-L/S-03 v Přerově (43 600 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, která řeší opravu 

lávky ev. č. Př-L/S-05 v Přerově (43 600 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby "Přechod pro chodce 

na ulici Palackého v Přerově" (26 700 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, která řeší demolici 

stávajícího a výstavbu nového propustku ev. č. Př/Vin - P1 ve Vinarech (118 600 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, která řeší demolici 

stávajícího a výstavbu nového propustku ev. č. Př/Pop - P2 v Popovicích (127 000 Kč), 

 prohlídku mostního oblouku ev. č. Př/Lov-M2 z hlediska statického posouzení               

a následné vypracování projektové dokumentace na nezbytné zabezpečovací práce 

(18 000 Kč), 

 vypracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti, které řeší opravu 

mostních objektů ev. č. Př/Že - M02 v Žeravicích a ev. č. Př/Pen - M01 v Penčicích 

(120 000 Kč), 

 vypracování přepočtu zatížitelnosti mostu ev. č. Př/Pen - M01 v Penčicích na ul. Ke 

Koupališti (33 900 Kč), 

 zpracování diagnostiky vozovky místní komunikace Wolkerova v Přerově (36 500 Kč), 

 zpracování diagnostiky vozovky místní komunikace Macharova v Přerově (22 100 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace - sjezd na p. č. 37 v k. ú. Přerov (73 000 Kč), 

 dokumentaci a výpočet odvodů za odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu             

- oprava účelové komunikace, výjezd z areálu Resta-Dakon s. r. o., v Lověšicích    

(6 000 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na stavbu jednostranného zábradlí podél chodníku 

vedoucího do dvorního traktu na ul. Kojetínská (12 000 Kč), 

 vypracování dokumentace pro změnu účelu užívání stavby - plochy mezi Českou poštou 

a farním kostelem sv. Vavřince na ul. Kratochvílova - z chodníku na místní komunikaci 

(30 300 Kč), 

 doplnění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu - rekonstrukci 

chodníku ul. Kojetínská (18 200 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby "Autobusové zastávky 

v Přerově a Předmostí" (131 700 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace na dofinancování stavby "Autobusová zastávka na 

točně MHD v Kozlovicích" (180 000 Kč), 

 realizaci stavby "Zastávka MAD Přerov IX - Lýsky" (300 000 Kč), 

 akci Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov (2 079 000 Kč). 



 
 

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 

SLUŽEB – ODDĚLENÍ SPRÁVY OSTATNÍHO MAJETKU  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

102 289,3 * + 14 850,2 117 139,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1014 520  Ozdravování hospodářských zvířat, 

 polních a speciálních plodin 

 a zvláštní veterinární péče 

0,0 + 30,0 30,0 

1037 520  Celospolečenské funkce lesů 2 266,5 + 480,0 2 746,5 

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (údržba vod. 

 zařízení) 

660,0 + 116,2 776,2 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

640,0 + 80,7 720,7 

3341 520  Rozhlas a televize 

 (veřejné rozhlasy) 

150,0 + 3,0 153,0 

3421 520  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

3 266,5 * + 150,7 3 417,2 

3612 5XX  Bytové hospodářství (náklady 

 spojené s prodejem domovního 

 majetku) 

80,0 + 12,8 92,8 

3631 520  Veřejné osvětlení 9 110,0 + 1 117,6 10 227,6 

3725 520  Využívání a zneškodňování 

 komunálních odpadů (EKOKOM) 

4 200,0 + 29,3 4 229,3 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 994,6 + 2 024,0 13 018,6 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 522  Komunální služby 100 041,4 + 1 000,0 101 041,4 

3729 520  Akce nad 500 tis. Kč (org.500409 

 – Likvidace černé skládky na ul. 

 Škodova) 

0,0 + 990,0 990,0 

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

 – LHC Přerov 2 - první sadba do 

 nepřipravené půdy - jamková, 

 vylepšování, strojní příprava půdy) 

0,0 + 7 353,9 7 353,9 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (org.500294 

 – Obnova zámeckého parku 

 v Pavlovicích) 

0,0 162,0 162,0 

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

 – Opravy lesních cest LHC Přerov 2) 

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

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 14 850 200 Kč do rozpočtu roku 2017. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 odchyt, veterinární prohlídku, očkování a kastraci toulavých koček (30 000 Kč), 

 zpracování projektových dokumentací na lesní cesty LHC Přerov 2 (480 000 Kč), 

 opravu kanalizace u studny v Penčicích (80 000 Kč), 

 vypracování technické pomoci na udržovací práce svodnice v k. ú. Žeravice (5 000 Kč), 

 vypracování aktualizace kanalizačních řádů v MČ Dluhonice (7 000 Kč), 

 vypracování aktualizace kanalizačních řádů v MČ Čekyně, Lýsky, Penčice (24 200 Kč), 

 zhotovení informačního panelu s údaji o pomníku J. Blahoslava (11 100 Kč), 

 zhotovení gravírovaných štítků na označení hrobů na hřbitově (31 100 Kč), 

 opravu pomníku padlých ve Vinarech (38 500 Kč), 

 opravu sloupu veřejného rozhlasu ve Vinarech (3 000 Kč), 

 nákup a montáž značek "zákaz kouření" na dětská hřiště v Přerově (68 000 Kč), 

 opravu dětských hřišť Budovatelů 1-3 a Kozlovská 51 (82 700 Kč), 

 vyhotovení posudku na vymezení objektu Velká Dlážka 48 (12 800 Kč), 

 rekonstrukci VO na ul. Palackého – v souvislosti s přechodem u České spořitelny, a. s. 

(30 000 Kč), 

 rekonstrukci 2 ks rozvaděčů VO v Čekyni a Žeravicích (114 700 Kč), 

 dodání a montáž 2 ks regulátorů napětí pro VO v Čekyni a Žeravicích (289 800 Kč), 

 přípravu na rozvody VO Předmostí, ul. Tyršova, U Dráhy a Sportovní (233 200 Kč), 

 rozšíření VO na ul. Osmek (u Zemědělské školy) (254 100 Kč), 

 nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - na umístění kabelu 

VO v rámci akce "Rozšíření VO v ul. Osmek u Zemědělské školy (300 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na rozšíření VO mezi školami na ul. Palackého 

(10 000 Kč), 



 rozšíření VO na ul. 9. května (25 000 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na nové VO  na ul. tř. 17. listopadu (45 000 Kč), 

 rozšíření VO na ul. Dvořákova (115 500 Kč), 

 dokončení stanoviště na tříděný KO v Žeravicích, úpravu a rozšíření ocelového oplocení 

pro kontejnerové stanoviště v ul. Svépomoc (29 300 Kč), 

 kácení třešně ve ztížených podmínkách v Penčicích (8 100 Kč), 

 odstranění nakloněných dřevin nad komunikací v ul. Koliby (34 600 Kč), 

 odstranění náletových dřevin na pozemku mezi tenisovou halou a bývalou ČOV    

(47 600 Kč), 

 ořez lip kolem komunikace na ul. Želatovská (24 100 Kč), 

 ořez 19 ks lip podél cyklostezky na ul. Dvořákova (45 000 Kč), 

 povýsadbovou údržbu 25 ks dřevin v parku Michalov (33 300 Kč), 

 vypracování posudku na 21 ks dřevin v parku Michalov (20 000 Kč), 

 ořez lip na hřbitově u garáží (10 100 Kč), 

 ořez a kácení dřevin před hřbitovem v Lověšicích (21 500 Kč), 

 kácení a ořezy kolem cyklostezky směr Grymov (35 200 Kč), 

 kácení lípy horolezeckou technikou na hřbitově (33 300 Kč), 

 odvoz klestu po ořezu dřevin ze hřbitova (2 200 Kč), 

 likvidaci náletových dřevin na ul. Sportovní (49 400 Kč), 

 likvidaci křovin na ul. Olomoucká (49 600 Kč), 

 roční údržbu vysazených dřevin na nábř. PFB (7 600 Kč), 

 kácení suchých ovocných dřevin (7 300 Kč), 

 kácení moruší na Jižní čtvrti IV/10 (3 700 Kč). 

 kácení smrku na ul. Velká Dlážka 28 (1 000 Kč), 

 kácení 2 borovic na ul. Pod Skalkou 22 (1 800 Kč), 

 kácení dřevin v parku Michalov (40 500 Kč), 

 kácení dřevin v místních částech (54 500 Kč), 

 kácení dřevin 2016 - dokončení (127 500 Kč), 

 výsadbu dřevin a jejich následnou péči v lokalitě Na Marku, ul. Mostní (228 900 Kč), 

 frézování pařezů 2016 - dokončení (182 100 Kč), 

 kácení stromů v havarijním stavu 2016 - dokončení (329 800 Kč), 

 náhradní výsadby a následnou pětiletou péči (419 900 Kč), 

 odchyt zdivočelých holubů v Přerově (79 200 Kč), 

 výrobu a instalaci pozorovatelny na Malých Lagunách (76 200 Kč), 

 výrobu a instalaci kovaného zábradlí pro "zámečky zamilovaných" na ul. Pod Valy, 

Spálenec (50 000 Kč), 

 dofinancování svozu komunálního odpadu za období 16. 12. 2016 - 31. 12. 2016 

v souladu s uzavřenou smlouvou (1 000 000 Kč), 

 akci „Likvidace černé skládky na ul. Škodova“ (990 000 Kč), 

 akci „LHC Přerov 2- první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní 

příprava půdy (7 353 900 Kč), 

 akci “Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ (162 000 Kč), 

 akci “Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ (1 300 000 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 

117 139,5 * + 4 621,5 121 761,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 32 117,3 * + 1 986,8 34 104,1 

3613 540  Nebytové hospodářství 4 289,2 * + 1 006,8 5 296,0 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

8 074,9 * +1 627,9 9 702,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 621 500 Kč do rozpočtu roku 2017. 

Tyto budou vynaloženy na vyúčtování služeb spojených s bydlením, rozdíl mezi vybranými 

zálohami a náklady je vracen jednotlivým nájemcům. 

 
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 

121 761,0 * + 99,9 121 860,9 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 398,1 * + 99,9 2 498,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 



 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 99 900 Kč do rozpočtu 2017. 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 (10 800 Kč), Dluhonice (20 500 Kč), Henčlov (24 700 Kč), Kozlovice (10 000 Kč), 

Popovice (1 000 Kč), Lýsky (7 700 Kč), Penčice (600 Kč), Předmostí (4 300 Kč), Vinary 

(20 100 Kč) a Žeravice (200 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 

121 860,9 * + 99,6 121 960,5 

 * 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) 17 492,0 * + 99,6 17 591,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 223,2 * + 99,6 28 322,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 99 600 Kč do rozpočtu 2017. Jedná se o v minulých letech nevyčerpané finanční 

prostředky přidělené jednotlivým místním výborům dle počtu obyvatel na nákup materiálu, 

drobného vybavení a pohonných hmot. Jedná se o místní části Dluhonice (27 000 Kč), 

Újezdec (19 300 Kč), Kozlovice (4 000 Kč), Lověšice (6 700 Kč), Penčice (6 100 Kč), 

Čekyně (4 500 Kč), Vinary (2 900 Kč), Henčlov (1 200 Kč), Lýsky (7 700 Kč) a Popovice 

(20 200 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 

121 960,5 * + 6 888,5 128 849,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 6 341,6 * + 1 385,3 7 726,9 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

3 497,3 * + 3 446,4 6 943,7 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 1 249,7 * + 173,7 1 423,4 

2333 520  Úpravy drobných vodních toků 0,0 + 44,2 44,2 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

720,7 * + 67,9 788,6 

3341 520  Rozhlas a televize (veřejné 

 rozhlasy) 

153,0 * + 30,0 183,0 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

765,0 + 231,9 996,9 

3421 520  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

3 417,2 * + 241,0 3 658,2 

3631 520  Veřejné osvětlení 10 227,6 * + 167,8 10 395,4 

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

10 890,0 * + 191,6 11 081,6 

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 100,0 + 50,0 150,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

13 018,6 * + 858,4 13 877,0 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

1 071,6 + 0,3 1 071,9 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy nebo na jiný návrh 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 6 888 500 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 2017. Finanční prostředky budou 

převedeny následovně: 

 místní část Újezdec (UZ 444)  614 800 Kč 

 místní část Vinary (UZ 471)  589 700 Kč 

 místní část Lověšice (UZ 446)  428 900 Kč 

 místní část Popovice (UZ 476)  421 500 Kč 

 místní část Dluhonice (UZ 443)  622 400 Kč 

 místní část Kozlovice (UZ 445)  885 300 Kč 

 místní část Penčice (UZ 458)  723 600 Kč 

 místní část Čekyně (UZ 470)  345 200 Kč 

 místní část Lýsky (UZ 475)  565 200 Kč 

 místní část Žeravice (UZ 472)  652 000 Kč 

 místní část Henčlov (UZ 473)         1 039 900 Kč 

Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby. 

 
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 

128 849,0 * + 108,2 128 957,2 

 * 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) 

50,0 + 108,2 158,2 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 

finančních prostředků v celkové výši 108 238,82 Kč do rozpočtu roku 2017. Jedná se o státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2016 vyčerpán. 
 

 


