
Důvodová zpráva: 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

282 442,3 + 345,0 282 787,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 012  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500424 

 – Přechod na Windows Server 2016) 

0,0 + 345,0 345,0 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 345 000 Kč. 

Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou použity na zajištění školení 

informatiků v souvislosti se správou nového systému Windows Server 2016. 

 
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 

282 787,3 * + 7 780,0 290 567,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

15 622,3 + 7 780,0 23 402,3 

 

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

o 7 780 000 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou použity na 

vypracování projektové dokumentace na: 

 dobudování cyklostezky Velká Dlážka na pozemku, který bude převeden do vlastnictví 

statutárního města Přerova (97 000 Kč), 

 vybudování cyklostezky Dluhonice - Předmostí (320 000 Kč), 

 stavební úpravy kina Hvězda (713 000 Kč), 

 realizaci cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice (2 000 000 Kč), 

 dostavbu domova pro seniory – pavilon G (4 500 000 Kč), 

 revitalizaci území v ul. Škodova, Přerov (150 000 Kč). 

 



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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

290 567,3 * + 1 770,0 292 337,3 

* 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 + 1 770,0 1 770,0 

 

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

o 1 770 000 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou vynaloženy 

na vypracování projektových dokumentací na akce vedené v zásobníku ITI, na jejichž 

spolufinancování se bude město podílet. 

 
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 

292 337,3 * + 560,0 292 897,3 

* 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) 

9 747,8 + 560,0 10 307,8 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 755,7 + 560,0 30 315,7 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 560 000 Kč. 

Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou vynaloženy na obměnu 

barevných tiskáren pro konverzní pracoviště (260 000 Kč) a na úhradu nových servisních 

smluv na zajištění GDPR (300 000 Kč). 

 

 



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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

292 897,3 * + 1 815,0 294 712,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500474 

 – Výměna okenních otvorů – čelní 

 strana budovy Blahoslavova 3) 

0,0 + 1 815,0 1 815,0 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 815 000 Kč. 

Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou vynaloženy na výměnu 

okenních otvorů z čelní strany budovy Blahoslavova 3. 

 
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 

294 712,3 * + 2 850,7 297 563,0 

* 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) 

1 901,0 + 2 850,7 4 751,7 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

celkem o 2 850 700 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou 

vynaloženy na úhradu výdajů spojených s: 

 vypracováním koncepční studie veřejných prostranství od 3 vybraných autorů                  

a projektových dokumentací od autora nejlépe hodnoceného návrhu (1 056 200 Kč), 

 přípravou architektonicko-urbanistické soutěže na využití hotelu Strojař (1 794 500 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

297 563,0 * + 1 550,0 299 113,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 593,0 + 1 550,0 2 143,0 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

celkem o 1 550 000 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, budou 

vynaloženy na pořízení: 

 regulačního plánu – řešení bloku kolem tzv. průpichu, jenž je vymezen vnější stranou ulic 

Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova a Kojetínská (1 400 000 Kč), 

 regulačního plánu – využití hotelu Strojař (150 000 Kč). 

 
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 

299 113,0 * + 3 471,9 302 584,9 

* 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. 

2 845,0 + 211,9 3 056,9 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500436 

 – převod pozemků před nádražím, 

 ul. Husova) 

0,0 + 3 260,0 3 260,0 

 

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

rozpočtu celkem o 3 471 900 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, 

budou vynaloženy na: 

 výkupy pozemků v k. ú. Vinary, Henčlov a Předmostí (211 900 Kč), 

 akci „Převod pozemků před nádražím, ul. Husova“ ( 3 260 000 Kč).  

 
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 

302 584,9 * + 785,0 303 369,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

8 680,0 + 300,0 8 980,0 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 682,6 + 70,0 752,6 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 678,2 + 415,0 2 093,2 

 

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

rozpočtu celkem o 785 000 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, 

budou vynaloženy na: 

 odstranění havarijních stavů chodníků na nám. TGM, ul. Wilsonova a Kratochvílova, kde 

dochází k velkoplošnému uvolňování žulové dlažby (300 000 Kč), 

 projekty autobusových zastávek či krytí případných víceprací na jejich stavbách        

(70 000 Kč), 

 opravu dětského dopravního hřiště v areálu Střediska volného času Atlas a Bios      

(415 000 Kč). Jedná se o dar od společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., který 

město obdrželo koncem roku 2017 a je účelově vázán. 

 
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 

303 369,9 * + 1 724,2 305 094,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500472 

 – Přebudování suchého poldru v k. ú. 

 Újezdec na poldr s mokřadem) 

0,0 + 155,2 155,2 

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

 – Opravy lesních cest LHC Přerov 2) 

3 421,2 + 1 569,0 4 990,2 

 

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

rozpočtu celkem o 1 724 200 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, 

budou vynaloženy na: 

 úhradu části nákladů na realizaci stavby "Přebudování suchého poldru v k. ú. Újezdec      

u Přerova na poldr s mokřadem" (155 200 Kč), 

 akci „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ (1 569 000 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 

305 094,1 * + 3 288,3 308 382,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

10 010,5 + 274,8 10 285,3 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 877,2 + 700,0 11 577,2 

3632 5XX  Pohřebnictví 265,1 + 485,5 750,6 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500470 

 – Částečná výměna oken a 

 zavedení měření vody v budově 

 Sokolská 26) 

0,0 + 700,0 700,0 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500471 

 – Oprava střechy a elektroinstalace 

 v budově Jasínkova 4) 

0,0 + 1 128,0 1 128,0 

 

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

rozpočtu celkem o 3 288 300 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2017, 

budou vynaloženy na: 

 vybudování WC pro klienty u společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou 

Tyršova 68 v Předmostí (274 800 Kč), 

 opravy kanalizačních přípojek u objektu restaurace Michalov (350 000 Kč), 

 opravy kanalizačních přípojek u objektu U Bečvy 1 (350 000 Kč), 

 statické zajištění budovy márnice Penčice, včetně opravy střechy a propadlého stropu 

(485 500 Kč), 

 akci „Částečná výměna oken a zavedení měření vody v budově Sokolská 26“        

(700 000 Kč), 

 akci „Oprava střechy a elektroinstalace v budově Jasínkova 4“ (1 128 000 Kč). 

 
 

 

 

 

 

 



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 

308 382,4 * + 416,2 308 798,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 400,0 + 416,2 816,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 41 146,0 + 416,2 41 562,2 

 

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

o 416 200 Kč. Finanční prostředky budou vynaloženy na projekt MAP – Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání. Jedná se o zůstatek předfinancování a spolufinancování projektu z roku 

2017. 
 


