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Důvodová zpráva: 

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

88 605,4 + 580,0 89 185,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

178 695,7 + 580,0 179 275,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 179 620,7 + 580,0 180 200,7 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 580 000 Kč do rozpočtu roku 2018 ke krytí veřejné zakázky „Externí 

zajištění činnosti městského architekta“. 

 
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 

89 185,4 * + 46 798,9 135 984,3 

* 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. 500320 

 – Regenerace sídliště Předmostí –  

 12. etapa) 

0,0 + 700,0 700,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500258 

 – Cyklostezka a chodník Velká 

 Dlážka (ITI)) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500380 

 – Oprava chodníku tř. 17. listopadu 

 a část ul. Dvořákova (ITI 

 chodníky)) 

0,0 + 4 200,0 4 200,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500327 

 – Rekonstrukce chodníku ul. 

 U Letiště, Henčlov (ITI chodníky)) 

0,0 + 39,0 39,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500419 

 – Rekonstrukce chodníku- ul. 

 Tršická, Penčice (ITI chodníky)) 

0,0 + 100,0 100,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500420 

 – Rekonstrukce zastávky MAD 

 - ul. Jabloňová, Čekyně (ITI  

 chodníky)) 

0,0 + 13,0 13,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500256 

 – Mimoúrovňové křížení Předmostí 

 - smíšená stezka) 

0,0 + 7 200,0 7 200,0 

3313 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500387 

 – Stavební úpravy kina Hvězda) 

0,0 + 8 109,9 8 109,9 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500368 

 – Oprava a doplnění systému 

 recirkulace bazénové vody  

 na koupališti Penčice) 

0,0 + 3 000,0 3 000,0 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500417 

 – Výstavba hokejbalového hřiště 

 v areálu ZŠ Želatovská) 

0,0 + 350,0 350,0 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500348 

 – Revitalizace parku na nám. Fr. 

 Rasche) 

0,0 + 50,0 50,0 

4351 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500347 

 – Energetická opatření DPS 

 U Žebračky 18) 

0,0 + 18 000,0 18 000,0 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500388 

 – Rekonstrukce sociálního zařízení 

 v budově Smetanova 7, 7a) 

0,0 + 3 737,0 3 737,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 46 798 900 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity 

k financování jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 
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AKCE FINANCOVANÉ Z ÚVĚRU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

135 984,3 * + 51 900,0 187 884,3 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 

 prostředky 

0,0 + 64 600,0 64 600,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500363 

 – Mosty přes tratě SŽDC  

 v Přerově, ul. Dluhonská) 

0,0 + 101 900,0 101 900,0 

4351 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500270 

 – DPS Trávník 1, Přerov 

 - energetická opatření) 

0,0 + 14 600,0 14 600,0 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 116 500 000 Kč na: 

 akci „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská“(101 900 000 Kč), po připsání 

dotace ze SFDI mohou být uvolněné úvěrové zdroje využity k financování jiné akce, 

 akci „DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření“ (14 600 000 Kč).  
 
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 

187 884,3 * + 357,0 188 241,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 300,0 + 357,0 657,0 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 

finančních prostředků ve výši 357 000 Kč do rozpočtu roku 2018. Finanční prostředky budou 

vynaloženy na: 

 úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky „DPS Trávník 1, 

Přerov - energetická opatření“ (110 000 Kč), 

 úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejných zakázek ITI – Modernizace 

škol“ (247 000 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

188 241,3 * + 140,0 188 381,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 023  Činnost místní správy (správa 

 dotací) 

0,0 + 140,0 140,0 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 140 000 Kč do rozpočtu roku 2018. Smluvně vázané 

prostředky budou vynaloženy na dílčí plnění dotačního managementu projektu 09 IOP 

„Zajištění přenosu dat v územní samosprávě města Přerova“. 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC – 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

188 381,3 * + 9 917,6 198 298,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

2 412,7 + 9 917,6 12 330,3 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 9 917 600 Kč do rozpočtu roku 2018. Finanční 

prostředky budou vynaloženy na úhradu smluvně podložených výdajů spojených s: 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 

Budovatelů – 1. etapa“ (714 300 Kč), 
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 vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na akci 

„Chodník + VO ul. Grymovská, Kozlovice“ (221 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na realizaci akce „Rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem“ (27 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace potřebné k realizaci akce „ČOV a kanalizace 

Čekyně, Penčice“ (2 313 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí – 13. etapa“ (390 700 Kč), 

 vypracováním studie a dalších stupňů projektové dokumentace na vybudování 

samostatného parkovacího systému za nádražím v Přerově (583 000 Kč), 

 zpracováním projektové dokumentace k realizaci další etapy přeložky veřejného 

osvětlení, ul. Svépomoc, Na Hrázi (38 200 Kč), 

 zpracováním všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti                 

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

Dluhonská“ (1 027 800 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníku tř. Gen. 

Janouška v Přerově“ (180 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníku a VO v ulici 

Riedlova v Přerově“ (53 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Nová, 

Martinská v Henčlově“ (50 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na rozšíření kompostárny v Žeravicích      

(415 600 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského, 

Přerov“ (667 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na výstavbu hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 

Želatovská (82 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Úprava silnice I/47 v místě napojení 

EMOS“ (245 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická (549 000 Kč), 

 vypracováním dokumentace pro odstranění stavby, pro umístění stavby, pro stavební 

povolení a provádění a realizaci stavby „Most ev. č. Př/Ž-M01 přes Olešnici 

v Žeravicích“ (950 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na realizaci akce „Optické propojení metropolitní 

sítě s novostavbou požární stanice v Přerově“ (200 000 Kč),  

 zpracováním všech stupňů dokumentace na akci „ZŠ Trávník - rekonstrukce rozvodů 

ústředního vytápění, vody a odpadů (581 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Energetická opatření v budově 

Palackého 1381/25 v Přerově“ (350 000 Kč), 

 vypracováním projektové dokumentace na akci „Parkoviště U Meopty, ul. Kabelíkova“ 

(280 000 Kč). 
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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 

198 298,9 * + 120,4 198 419,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 0,0 + 10,0 10,0 

2141 120  Vnitřní obchod 

 (marketing a propagace) 

227,0 + 108,4 335,4 

3319 120  Ostatní záležitosti kultury 48,0 + 2,0 50,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků v celkové výši 120 400 Kč do rozpočtu roku 2018. Smluvně či jinak vázané 

prostředky budou vynaloženy na: 

 zajištění zpracování a tisk knihy František Rasch a vzpoura v boce Kotorské (10 000 Kč), 

 zpracování manuálu na užití znaku města Přerova (10 000 Kč), 

 výrobu informačních letáků, plakátů, pozvánek souvisejících se vzpomínkovou akcí na 

Fr. Rasche a vytvoření a tisk letáku k tématu rozvojové plochy města Přerova         

(25 300 Kč), 

 vytvoření virtuální prohlídky města Přerova (45 000 Kč), 

 výlep plakátů k výstavě urbanistického řešení kolem průpichu a odměnu pro belgická 

města, která participovala na projektu Fondu Aktivit CIVITAS (28 100 Kč), 

 překlad resumé knihy František Rasch a vzpoura v boce Kotorské (2 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

198 419,3 * + 479,9 198 899,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů právnických osob za obce, 

 DPH) 

26 500,0 + 479,9 26 979,9 
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Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 479 900 Kč do rozpočtu 2018, které budou použity na úhradu DPH vyplývající z příjmů 

za nadnormativní těžbu dřeva – úhrada za prosinec 2017. 

 
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 

198 899,2 * + 14 261,9 213 161,1 

* 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) 

8 476,9 + 1 270,9 9 747,8 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500190 

 – Zajištění přenosu dat a informací 

 v územní samosprávě města 

 Přerova (IOP 09)) 

9 015,8 + 2 254,0 11 269,8 

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. 500383 

 – Modernizace agendových 

 informačních systémů magistrátu) 

0,0 + 9 527,0 9 527,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 27 825,1 + 1 270,9 29 096,0 

 

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

výši 14 261 900 Kč do rozpočtu 2018. Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy 

na: 

 nákup 10 ks černobílých tiskáren (78 700 Kč), 

 nákup 40 ks počítačů pro uživatele (544 500 Kč), 

 úhradu za poskytování internetu za prosinec 2017 (7 200 Kč), 

 prodloužení záruky k tiskárnám, pravidelnou platbu za logování provozu na síti, 

profylaktickou kontrolu UPS, prodloužení záruky na HW Dell a IBM, prodloužení 

servisní podpory k produktům Novell Zenworks Configuration Management, servisní 

podporu Technologického centra a servis správce IDM (383 500 Kč), 

 opravu tiskáren HP LJ 2055 a M2727 (3 000 Kč), 

 aktualizaci katastrálních map za rok 2017 (12 000 Kč), 
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 widgety pro aplikaci Webb AppBuilder for ArcGIS (242 000 Kč), 

 servisní podporu projektu IOP 09 (2 254 000 Kč), 

 akci „Webový portál“ (1 210 000 Kč), 

 akci „Modernizace agendových informačních systémů magistrátu“ (9 527 000 Kč). 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

213 161,1 * + 586,0 213 747,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 718,0 + 107,0 825,0 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 19 130,7 + 479,0 19 609,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 096,0 * + 479,0 29 575,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

výši 586 000 Kč do rozpočtu 2018. Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 stavební úpravu toalet Městské policie Přerov v budově TGM 1 (107 000 Kč), 

 nákup osobních ochranných pracovních pomůcek (61 000 Kč), 

 opravu střechy v budově TGM 2 po vichřici - havarijní stav (42 000 Kč),  

 předělovací bránu ve dvorním traktu budovy Smetanova 7 (56 000 Kč), 

 instalaci technologie Energy saver do budovy Smetanova 7 (320 000 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 

213 747,1 * + 367,4 214 114,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. (koncepce a rozvoj) 

843,3 + 94,4 937,7 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 320,0 + 273,0 593,0 

 

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

prostředků v celkové výši 367 400 Kč do rozpočtu 2018. Smluvně či jinak vázané prostředky 

budou vynaloženy na: 

 vyhotovení Katalogu urbanistické soutěže k průpichu, úpravu dat z průzkumu občanů pro 

Plán udržitelné mobility, vyhodnocení koncepce Strategického plánu do roku 2020 

(94 400 Kč), 

 pořízení změny č. 1 Územního plánu Prosenice – protipovodňové opatření na řece Bečvě 

(230 000 Kč), 

 dofinancování regulačního plánu Michalov – Žebračka a zhotovení změny č. 2 Územního 

plánu města Přerova (43 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE – 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

214 114,5 * + 1 649,3 215 763,8 

* 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) 

95,0 + 1 649,3 1 744,3 

 

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

prostředků v celkové výši 1 649 300 Kč do rozpočtu 2018. Finanční prostředky budou 

vynaloženy na úhradu smluvně podložených výdajů spojených s vypracováním projektových 

dokumentací na: 

 přeložku distribučního zařízení k dodávce elektrické energie - areál Mamutov       

(122 000 Kč), 

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

světelné signalizační zařízení s měřením rychlosti vozidel v Kozlovicích, minigolf           

u fotbalového stadionu (82 700 Kč), 

 přípravu výstavby nové obousměrné cyklostezky v ulici Palackého (444 600 Kč), 

 přípravu rekonstrukce obřadní síně na Městském hřbitově v Přerově (500 000 Kč), 

 vybudování informačního systému parkování v Přerově (500 000 Kč). 
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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 

215 763,8 * + 3 045,0 218 808,8 

* 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. 

2 400,0 + 445,0 2 845,0 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500442 

 – Převod pozemků okolo budovy 

 Čechova 43) 

0,0 + 2 600,0 2 600,0 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 3 045 000 Kč do rozpočtu roku 2018. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 vyhotovení znaleckého posudku na ocenění věcného břemene služebnosti - umístění        

a provozování zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 5307/15 v k. ú. Přerov 

(4 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé na nebytovou 

jednotku č. 2630/101, Optiky 3 v Přerově (4 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé na nebytovou 

jednotku č. 191/103, Kozlovská 4 v Přerově (4 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu k rozdělení pozemku dle vlastnictví jednotlivých 

komunikací v souvislosti s převodem vlastnictví části pozemku p. č. 4968 ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Přerov (10 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pro převod 

pozemků v souvislosti s výkupem pro stavbu dálnice (5 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v souvislosti s výkupem částí 

pozemků pro stavbu cyklostezky Přerov - Dluhonice (10 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na pozemky týkající se směny mezi statutárním městem 

a společností Precheza a. s. (10 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na ocenění věcného břemene na pozemku p. č. 68/50/5 

v k. ú. Přerov (4 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku p. č. 1040 v k. ú. Újezdec        

(25 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé na p. č. 2579 

v k. ú. Přerov a p. č. 465/3,4, 649/25,26 a 684/13 v k. ú. Kozlovice (4 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku stanovení výše úhrady za zřízení služebnosti k tíži 

pozemku p. č. 6050/1 v k. ú. Přerov (4 000 Kč), 
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 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé p. č. 6030/2 

v k. ú. Přerov (4 000 Kč),  

 vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 473/1 v k. ú. Předmostí 

(6 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 58 v k. ú. Žeravice      

(10 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé pozemku p. č. 1508 v k. ú. 

Dluhonice (3 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 33/1, 47/11, 433/1 a 433/2 

vše v k. ú. Vinary (11 500 Kč), 

 vyhotovení vytýčení hranice pozemků p. č. 588/2 a 589/2 v k. ú. Újezdec (8 500 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 7177/1 v k. ú. Přerov, na 

kterém se nachází dětské hřiště v místní části Výmyslov (6 000 Kč), 

 výkup pozemku p. č. 47/19 v k. ú. Vinary (88 800 Kč), 

 výkup pozemku p. č. 47/26 v k. ú. Vinary (48 000 Kč), 

 výkup pozemku části p. č. st. 67 a části p. č. 33/2 v k. ú. Vinary (136 800 Kč), 

 výkup pozemku p. č. 47/24 v k. ú. Vinary (38 400 Kč), 

 akci „Převod pozemků okolo budovy Čechova 43“ (2 600 000 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 

218 808,8 * + 5 362,6 224 171,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 4 837,0 + 1 828,3 6 665,3 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

3 355,2 + 604,5 3 959,7 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 30,0 + 652,6 682,6 

 550  Projektové dokumentace (doprava) 500,0 + 301,1 801,1 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500375 

 – Oprava opěrné zídky na nábř. R. 

 Lukaštíka) 

0,0 + 1 290,0 1 290,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2221 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500438 

 – Autobusová zastávka ul. 

 Sportovní, Přerov - Předmostí) 

0,0 + 686,1 686,1 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 5 362 600 Kč do rozpočtu roku 2018. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 

 ve výši 1 828 300 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

 nákup zahrazovacích sloupků před kostel sv. Vavřince (27 500 Kč), 

 vypracování technické pomoci k zajištění rozhledových poměrů a posunu 

vodorovného dopravního značení v křižovatce ul. Palackého a Komenského        

(9 700 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na vybudování nového sjezdu na pozemku par. 

č. 37, ul. Palackého, v rámci plánované cyklostezky (173 500 Kč), 

 vypracování technické pomoci k doplnění dopravního značení k zajištění bezpečnosti 

provozu před přechody pro chodce u ZŠ Svisle (9 100 Kč), 

 vypracování technické pomoci k doplnění dopravního značení na místní komunikaci   

v ul. U Zahradnictví a Na Výsluní, Vinary (7 900 Kč), 

 doplnění vodorovného dopravního značení na nábř. PFB (18 600 Kč), 

 doplnění dopravního značení na parkovišti ul. Palackého -Tančírna, Česká spořitelna, 

a. s. (18 400 Kč), 

 doplnění dopravních zrcadel v křižovatce nábř. E. Beneše x Na odpoledni a nábř. E. 

Beneše x Mervartova (31 900 Kč), 

 opravu silničního ostrůvku na silnici I/55 ul. Hulínská (54 000 Kč), 

 výrobu 15 ks koncovek na zahrazovací sloupky na nám. TGM (35 800 Kč), 

 vypracování studie k řešení prostoru křižovatky na silnici I/55 bří Hovůrkových          

x U Hřbitova (15 000 Kč), 

 vypracování projektových dokumentací na opravy mostních objektů v Žeravicích        

a Penčicích (119 900 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na opravu mostního objektu v Přerově     

(67 800 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na demolici stávajícího propustku a výstavbu 

nového propustku v Popovicích (127 100 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na opravu lávek 

v Přerově (193 600 Kč), 

 vysprávky vozovek "TURBO" technologií (716 300 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na přechod pro chodce na ulici Dvořákova         

v Přerově (26 600 Kč), 

 ošetření pracovních spár a trhlin v živičných vozovkách (58 400 Kč), 

 provedení vrtaných sond pro určení skladby vozovek, které budou sloužit jako 

podklad pro stanovení rozsahu jejich oprav (44 800 Kč), 

 provedení diagnostiky vozovek na ulicích Alšova a Petřivalského v Přerově včetně 

stanovení technologie jejich oprav (72 400 Kč), 

 ve výši 604 500 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací,     

a to na: 
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 opravu schodiště v blízkosti bytového domu na ulici Dvořákova, č. p. 5 (58 100 Kč), 

 opravu západní a východní lávky v parku Michalov v Přerově (316 400 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce chodníků v Přerově 

- II. etapa a pro rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova (176 800 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce chodníku 

kolem přerovské Laguny" (53 200 Kč), 

 ve výši 652 600 Kč na výdaje spojené s provozem veřejné silniční dopravy, a to na: 

 dodávku a montáž autobusového přístřešku v Lýskách (105 300 Kč), 

 vybudování zastávkového zálivu a zpevněné plochy autobusového nástupiště              

v Lýskách (237 500 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

"Rekonstrukce zastávky MAD Přerov - ul. Kabelíkova" (47 200 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

"Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí" (48 900 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na autobusovou 

zastávku na ul. Dvořákova ve směru na Kozlovice (58 600 Kč), 

 projektovou dokumentaci na autobusovou zastávku na ul. Palackého (155 100 Kč), 

 na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce chodníků v Přerově – II etapa    

a rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova (181 400 Kč), 

 na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku Pod Valy – společný 

přechod pro pěší a cyklisty, přeložka VO a rozšíření chodníku u městských hradeb 

(119 700 Kč), 

 na akci „Oprava opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka“ (1 290 000 Kč), 

 na akci „Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov – Předmostí“ (686 100 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 

224 171,4 * + 15 824,6 239 996,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (údržba vod. 

 zařízení) 

605,0 + 107,3 712,3 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

563,0 + 356,0 919,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3421 520  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

846,8 + 539,1 1 385,9 

3631 520  Veřejné osvětlení 6 176,0 + 450,1 6 626,1 

3725 520  Využívání a zneškodňování 

 komunálních odpadů (EKOKOM) 

4 000,0 + 1 816,0 5 816,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

8 466,6 + 1 690,6 10 157,2 

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

 – LHC Přerov 2 - první sadba do 

 nepřipravené půdy - jamková, 

 vylepšování, strojní příprava půdy) 

4 500,0 + 2 380,8 6 880,8 

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

 – Opravy lesních cest LHC Přerov 2) 

2 000,0 + 1 421,2 3 421,2 

2331 520  Akce nad 500 tis. Kč (org.500421 

 – Kontejner na mobilní 

 protipovodňové hrazení) 

0,0 + 1 177,0 1 177,0 

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (org.500425 

 – Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 v Předmostí – ul. Popovická, 

 Sportovní, Tyršova, U Dráhy) 

0,0 + 886,5 886,5 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (org.500384 

 – Náhradní výsadby včetně následné 

 péče) 

1 200,0 + 5 000,0 6 200,0 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 15 824 600 Kč do rozpočtu roku 2018. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 čištění stávající kanalizace včetně provedení kamerového monitoringu stavu kanalizace   

v úseku ul. U Silnice v Lýskách (20 000 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na opevnění levého břehu občasné vodoteče na 

pozemku p. č. k. ú. Žeravice - protipovodňová zídka (59 300 Kč), 

 zřízení revizní kanalizační šachty včetně propojení se stávající kanalizací v úseku ul.      

U Silnice v Lýskách (28 000 Kč), 

 obnovu písma pomníku ve Vinarech (25 000 Kč), 

 restaurování sochy Hudebníka umístěné v areálu městského hřbitova v Přerově      

(17 900 Kč), 

 opravu a vyrovnání obruby hrobu Jiljí Matějka na městském hřbitově v Přerově       

(6 000 Kč), 
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 restaurování sochy P. Marie umístěné v areálu městského hřbitova v Předmostí      

(24 900 Kč), 

 přemístění a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Předmostí (122 900 Kč), 

 restaurování pomníku obětem nacismu na městském hřbitově v Přerově (64 300 Kč), 

 zhotovení dřevěného kříže před kaplí ve Vinarech (95 000 Kč), 

 opravy herních prvků na dětských hřištích v Přerově a oprava dopadové plochy na 

dětském hřišti Ententyky v Předmostí (539 100 Kč), 

 výměnu rozvaděče veřejného osvětlení v areálu firmy OVEXIM u trafostanice, ul. 

Tovačovská (101 600 Kč), 

 rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Malá Dlážka v souvislosti s vymístěním původního 

veřejného osvětlení ze stávajících sloupů a střešních držáků rozvodů společnosti ČEZ 

Distribuce a. s. (131 000 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na přeložení stávajícího veřejného osvětlení v ul. 

Náves v Žeravicích ze stávajících sloupů a střešních držáků rozvodů společnosti ČEZ 

Distribuce a. s. (60 000 Kč), 

 výměnu rozvaděče veřejného osvětlení u domu č. 2485/31, Jižní čtvrť I, který je ve velmi 

špatném stavu (60 000 Kč), 

 výměnu zkorodovaného ocelového sloupu, dvouramenného výložníku a 2 ks svítidel 

veřejného osvětlení poškozených pádem na osobní vozidlo při vichřici (57 500 Kč), 

 výměnu zkorodovaného ocelového sloupu veřejného osvětlení za bytovým domem ul. 

Hranická 19 v Předmostí (40 000 Kč), 

 úpravu a rozšíření kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad ul. 

Kozlovská 1 - 5 (590 400 Kč), 

 úpravu a rozšíření kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad ul. 

Jasínkova 13,19, Želatovská 13 a Nádražní 8 (424 400 Kč), 

 úhradu projektových dokumentací na úpravu a rozšíření kontejnerových stanovišť 

(200 900 Kč), 

 úpravu a rozšíření kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad tř. 17. 

listopadu 14, 20 a 32 (600 300 Kč), 

 vybudování psího hřiště u městského parku Michalov (230 000 Kč), 

 úhradu inženýrské činnosti, projednání zhotovené dokumentace s orgány státní správy 

včetně aktualizace vodoprávního rozhodnutí na stavbu "Přebudování suchého poldru       

v k. ú. Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem" (29 100 Kč), 

 kácení (646 500 Kč), ořezy (84 600 Kč), frézování (157 500 Kč), náhradní výsadby 

(368 000 Kč), založení záhonu u obchodního centra Galerie Přerov (161 900 Kč), opravu 

oplocení (6 000 Kč), opravu infotabule (7 000 Kč),  

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

příprava půdy (2 380 800 Kč), 

 zhotovení projektové dokumentace a realizaci akce “Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ 

(1 421 200 Kč), 

 akci „Kontejner na mobilní protipovodňové hrazení“ (1 177 000 Kč), 

 akci “Rekonstrukce veřejného osvětlení v Předmostí – ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, 

U Dráhy“ (886 500 Kč), 

 akci “Náhradní výsadby včetně následné péče“ (5 000 000 Kč). 
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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 

239 996,0 * + 2 640,7 242 636,7 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 29 172,3 + 124,0 29 296,3 

3613 540  Nebytové hospodářství 6 847,0 + 252,6 7 099,6 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

8 536,0 + 704,8 9 240,8 

3412 510  Sportovní zařízení v majetku obce 750,0 + 395,7 1 145,7 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 639,0 + 1 013,1 10 652,1 

3632 5XX  Pohřebnictví 120,0 + 145,1 265,1 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

777,0 + 5,4 782,4 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 640 700 Kč do rozpočtu roku 2018. 

Smluvně nebo objednávkou vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 výmalbu bytu, nátěr zárubní, rozvodů plynu a venkovních parapetů oken u volného bytu 

č. 6, ul. Kratochvílova 14 (12 600 Kč), 

 výměnu podlahové krytiny - PVC v bytě č. 4, ul. Komenského 54 (32 400 Kč), 

 spuštění a servis plynových spotřebičů v bytech Husova 9, nám. Fr. Rasche 7 (3 000 Kč), 

 spuštění a servis plynových spotřebičů v bytech Husova 9 a nám. Fr. Rasche 5, opravu 

plynového kotle u bytu v domě Jižní čtvrť I/13 a výměnu čidla - pojistky vody         

(5 900 Kč), 

 výměnu ovládací automatiky plynového kotle (4 600 Kč), 

 montáž vodoměrů u 8 bytů ve správě oddělení bytové správy (11 300 Kč), 

 vypracování prováděcí projektové dokumentace pro výměnu elektroinstalace ve 

společných částech domů Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 (46 000 Kč), 

 čištění kanalizace u objektu Husova 11 (8 200 Kč), 

 úpravu elektroinstalace a výměnu elektrické rozvodnice v nebytovém prostoru 

Kratochvílova 20 (14 900 Kč), 
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 úpravu vodoinstalace, výměnu obkladu, dodávku a montáž elektrického ohřívače vody     

a dřezu v nebytovém prostoru Kratochvílova 20 (16 500 Kč), 

 úpravu vodoinstalace, nové obklady a dlažbu na WC s dodávkou WC mísy kombi           

v nebytovém prostoru Palackého 1 (20 300 Kč), 

 výměnu oken ze zadní strany u nebytového prostoru Kozlovská 2 (48 400 Kč), 

 výměnu oken včetně prací souvisejících u nebytového prostoru Kratochvílova 20   

(57 400 Kč), 

 úpravu elektroinstalace včetně nového elektrického rozvaděče v nebytovém prostoru 

Palackého 1 (16 300 Kč), 

 výmalbu nebytového prostoru Palackého 1 (11 600 Kč), 

 demontáž stávajících konstrukcí pod stropem, provedení sádrokartonového stropu            

a obkladu kanalizace včetně revizních dvířek v nebytovém prostoru Palackého 1     

(56 600 Kč), 

 úklid v nebytovém prostoru Palackého 1 (600 Kč), 

 zjednodušenou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu pro realizaci a výběrové řízení 

na zesílení konstrukce stropu u nebytového prostoru Kratochvílova 20 (10 000 Kč), 

 opravu rozvodů elektroinstalace v bytě č. 21, Trávník 1 (1 000 Kč), 

 opravu soklu fasády domu s pečovatelskou službou Na hrázi 32 (23 800 Kč), 

 výrobu a montáž kuchyňských linek pro byty č. 3, 8 a 14 v pečovatelském domě             

Na hrázi 32 (41 800 Kč), 

 celkovou opravu bytových jader u tří volných bytů v domě s pečovatelskou službou 

Trávník 1 (441 000 Kč), 

 výrobu a montáž 13 kuchyňských linek u bytů v domě s pečovatelskou službou      

Tyršova 68 v Předmostí (197 200 Kč), 

 demontáž stávajících skel na mantinelech, dodávku a montáž nových vyšších skel na 

mantinely v objektu zimního stadionu (239 300 Kč), 

 úpravu dojezdu tobogánu v plaveckém areálu Přerov (156 400 Kč), 

 dodání a montáž plastových oken v objektu ATLAS a BIOS (230 600 Kč), 

 dodání a montáž plastových oken a dveří v objektu Sokolská 26 (204 800 Kč), 

 obnovu oplocení v areálu bývalé ZŠ Pod Skalkou 11 (76 800 Kč), 

 demontáž staré krytiny, stěrkování nivelační hmotou, přebroušení a celoplošné nalepení 

nového PVC v objektu ATLAS a BIOS (60 500 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v objektu     

Sokolská 26 (44 000 Kč), 

 odstranění porevizních závad na hromosvodu v objektu Strojař (33 300 Kč), 

 odstranění porevizních závad na hromosvodu v objektu Čechova 43 (4 400 Kč), 

 odstranění porevizních závad na hromosvodu a elektro v objektech Laguna, MŠ Henčlov 

a Jasínkova 17 (40 800 Kč), 

 ořez stromů v areálu MŠ U tenisu 2 (30 200 Kč), 

 nátěr střechy objektu MŠ a ZŠ Malá Dlážka (287 700 Kč), 

 dodání a montáž nového oplechování střechy obřadní síně na městském hřbitově              

v Přerově poškozeného listopadovou vichřicí (145 100 Kč), 

 oprava kanalizace - vyústění stávajícího odvětrávání na WC (5 400 Kč). 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE NAD 500 TIS. KČ – 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 

242 636,7 * + 13 789,8 256 426,5 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500431 

 – Oprava elektroinstalace 

 společných prostor u více bytových 

 domů) 

0,0 + 2 101,0 2 101,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500339 

 – Nám. Fr. Rasche 3 – oprava 

 střechy včetně komínů 

 a oplechování) 

0,0 + 2 159,0 2 159,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500378 

 – Oprava střechy včetně komínů 

 a oplechování - gen. Štefánika 7) 

0,0 + 3 224,0 3 224,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500332 

 – Opravy volných bytů na Jižní 

 čtvrti a nám. Fr. Rasche) 

0,0 + 2 545,0 2 545,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500440 

 – Opravy fasád u domů Gen. 

 Štefánika 4 a 7, nám. Fr. Rasche 3 

 a Jižní čtvrť I/21 - 24) 

0,0 + 2 060,0 2 060,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500369 

 – Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 

 a nám. Fr. Rasche 3) 

0,0 + 1 140,8 1 140,8 

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 13 789 800 Kč. Finanční prostředky budou 

vynaloženy na akce nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB – ODDĚLENÍ BYTOVÉ 

SPRÁVY – VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

256 426,5 * + 2 516,9 258 943,4 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 29 296,3 * + 1 161,4 30 457,7 

3613 540  Nebytové hospodářství 7 099,6 * + 585,8 7 685,4 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

9 240,8 * + 769,7 10 010,5 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 516 900 Kč do rozpočtu roku 2018. 

Tyto budou vynaloženy na vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových 

prostor za rok 2017, rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady je vracen jednotlivým 

nájemcům. 

 
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 

258 943,4 * + 6,4 258 949,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3632 620  Pohřebnictví 120,0 + 6,4 126,4 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 6 400 Kč do rozpočtu roku 2018. Jedná se o zajištění 

sociálního pohřbu. 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB                

A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

258 949,8 * + 18,0 258 967,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2223 730  Bezpečnost silničního provozu 103,0 + 12,0 115,0 

6171 7XX  Činnost místní správy 33,1 + 6,0 39,1 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 

opatření – převod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 18 000 Kč do 

rozpočtu roku 2018 na vypracování znaleckého posudku ve věci dopravní nehody                

(12 000 Kč) a vypracování znaleckého posudku v odvětví psychiatrie (6 000 Kč). 

 
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 

258 967,8 * + 143,4 259 111,2 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 266,6 + 143,4 2 410,0 

 

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

výši 143 400 Kč do rozpočtu 2018. 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 (19 000 Kč), Dluhonice (26 900 Kč), Henčlov (26 100 Kč), Kozlovice (400 Kč), 

Lověšice (100 Kč), Lýsky (12 600 Kč), Penčice (800 Kč), Popovice (3 000 Kč), Újezdec 

(4 200 Kč) a Vinary (50 300 Kč). 
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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 

259 111,2 * + 180,7 259 291,9 

 * 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) 19 609,7 * + 180,7 19 790,4 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 575,0 * + 180,7 29 755,7 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

výši 180 700 Kč do rozpočtu 2018. Jedná se o v minulých letech nevyčerpané finanční 

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

drobného vybavení a pohonných hmot. Jde se o místní části Dluhonice (31 300 Kč), Újezdec 

(30 800 Kč), Kozlovice (7 200 Kč), Lověšice (14 700 Kč), Penčice (11 900 Kč), Čekyně 

(24 000 Kč), Vinary (19 300 Kč), Henčlov (8 600 Kč), Lýsky (17 700 Kč) a Popovice (15 200 

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 

259 291,9 * + 10 543,3 269 835,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 6 665,3 * + 2 689,5 9 354,8 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

3 959,7 * + 4 607,3 8 567,0 

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.) 

919,0 * + 87,9 1 006,9 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

690,0 + 229,1 919,1 

3421 520  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 385,9 * + 292,3 1 678,2 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 652,1 * + 305,1 10 957,2 

3631 520  Veřejné osvětlení 6 626,1 * + 143,3 6 769,4 

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 750,0 + 50,0 800,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 157,2 * + 847,3 11 004,5 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

782,4* + 249,0 1 031,4 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500163  

 - Rekonstrukce uličního prostoru, 

 ul. U Parku, Lověšice) 

3 382,4 + 683,6 4 066,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500402  

 - Rekonstrukce chodníku v ul. 

 Nová, Martinská v Henčlově) 

2 685,3 + 314,7 3 000,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  

 

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

finančních prostředků v celkové výši 10 543 300 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 2018. Finanční prostředky budou 

převedeny následovně: 
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 místní část Dluhonice (UZ 443)     870 300 Kč 

 místní část Újezdec (UZ 444)  1 419 400 Kč 

 místní část Kozlovice (UZ 445)  1 453 400 Kč 

 místní část Lověšice (UZ 446)     844 200 Kč 

 místní část Penčice (UZ 458)  1 068 300 Kč 

 místní část Čekyně (UZ 470)     956 600 Kč 

 místní část Vinary (UZ 471)  1 031 900 Kč 

 místní část Žeravice (UZ 472)  1 090 400 Kč 

 místní část Henčlov (UZ 473)     589 600 Kč 

 místní část Lýsky (UZ 475)     688 300 Kč 

 místní část Popovice (UZ 476)     530 900 Kč 
 

Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby. Část převáděných 

finančních prostředků místnímu výboru Lověšice ve výši 683 600 Kč bude použita na 

spolufinancování akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ a místnímu 

výboru Henčlov ve výši 314 700 Kč na spolufinancování akce „Rekonstrukce chodníku v ul. 

Nová, Martinská v Henčlově“. 

 
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 

269 835,2 * + 159,9 269 995,1 

 * 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 3 053,7 + 159,9 3 213,6 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 159 900 Kč do rozpočtu roku 2018. Finanční prostředky budou použity na 

první etapu obměny služebních zbraní městské policie. Poptávkové řízení bylo zahájeno 

v roce 2017. 

 
SOCIÁLNÍ FOND 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 013  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 720,7 720,7 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 5 467,2 + 720,7 6 187,9 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 720 700 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2018. 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. 
 

 

 

 


