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Důvodová zpráva: 

RADAROVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2212   Sankční platby přijaté od 

 jiných subjektů 

3 565,0 + 8 000,0 11 565,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 011  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, 

 pojistné aj.) 

32 777,0 + 282,0 33 059,0 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

180 153,7 + 1 937,0 

+ 138,0 

182 228,7 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika, 

 GIS) 

10 307,8 + 951,0 11 258,8 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 19 790,4 + 1 852,5 21 642,9 

6330 011  Převody vlastním fondům  

 v rozpočtech územní úrovně  

 (sociální fond) 

5 002,0 + 52,0 5 054,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 103 925,1 + 2 787,5 106 712,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 181 078,7 + 1 937,0 

+ 138,0 

183 153,7 

3XX  Magistrát - provoz 30 315,7 + 951,0 

+ 1 852,5 

33 119,2 

 

SOCIÁLNÍ FOND 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4134 013  Převody z rozpočtových 

 účtů 

5 002,0 + 52,0 5 054,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 6 234,9 + 52,0 6 286,9 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 5 212 500 Kč. 

V souvislosti s měřením rychlosti stacionárním radarem na území města Přerova dojde 

k navýšení příjmů za přijaté sankční platby na úseku dopravních přestupků. Tyto příjmy 

budou použity na mzdy, odvody, školení, výpočetní techniku včetně softwaru, servisní           

a technickou podporu, pořízení nábytku, stavební úpravy kanceláří a poštovné pro 

zaměstnance vykonávající tuto agendu, neboť dle změny organizačního řádu dojde k navýšení 

počtu pracovníků o 8 pracovních míst. V souvislosti s navýšením prostředků na platy bude 

navýšen i příděl do sociálního fondu. Zbývající předpokládané příjmy (2 787 500 Kč) budou 

převedeny do rezervy rozpočtu. V případě jejich nenaplnění bude rezerva o odpovídající 

částku snížena. Ze zdrojů města již byly v souvislosti s akcí „Systém měření rychlosti“ 

vyčleněny 3 mil. Kč. 
 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

385 380,1 + 766,0 386 146,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

182 228,7 * + 748,0 182 976,7 

6330 011  Převody vlastním fondům  

 v rozpočtech územní úrovně  

 (sociální fond) 

5 054,0 * + 18,0 5 072,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 183 153,7 * + 748,0 183 901,7 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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SOCIÁLNÍ FOND 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4134 013  Převody z rozpočtových 

 účtů 

5 054,0 * + 18,0 5 072,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 6 286,9 * + 18,0 6 304,9 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem                       

o 766 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na 

mzdy a odvody 2 pracovníků, kdy v souvislosti s předpokládanou změnou organizačního řádu 

dojde k navýšení počtu pracovníků magistrátu – pověřenec pro ochranu osobních údajů          

a pracovník oddělení dopravy. V souvislosti s navýšením prostředků na platy bude navýšen     

i příděl do sociálního fondu. 

 
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 

386 146,1 * + 1 703,5 387 849,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 9 187,0 + 145,0 9 332,0 

3412 510  Sportovní zařízení v majetku obce 1 145,7 + 258,5 1 404,2 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500447 

 – Rekonstrukce propustku Popovice 

 a Vinary) 

1 100,0 + 1 300,0 2 400,0 

 

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

rozpočtu celkem o 1 703 500 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 

budou použity na: 

 výměnu stožáru, doplnění hardwaru a softwaru na světelném signalizačním zařízení 

křižovatky ulic Komenského a Palackého (145 000 Kč), 
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 opravu pístového kompresoru na zimním stadionu, kdy díky závadě sondy hladiny 

termopumpy chlazení olejového systému došlo k přehřátí a poškození hlav válců, pístů    

a dalších komponentů kompresoru (258 500 Kč), 

 demolici stávajícího a výstavbu nového propustku na ul. Za Vrbím ve Vinarech, který je 

v havarijním stavu (1 300 000 Kč). Původně vyčleněná částka je určena na rekonstrukci 

propustku Popovice. 

 
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 

387 849,6 * + 763,0 388 612,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 - Rekonstrukce sociálního zařízení 

 v budově Smetanova 7, 7a) 

3 737,0 + 763,0 4 500,0 

 

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

o 763 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na 

dofinancování rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a. Předmětem 

rekonstrukce je výměna rozvodů vody a kanalizace, stavební úpravy, výměna oken a dveří 

v dotčených místnostech. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

388 612,6 * + 18 100,0 406 712,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500439 

 - Energetická opatření v budově 

 Palackého 1381/25 v Přerově) 

0,0 + 18 100,0 + 18 100,0 

 

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

o 18 100 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na 

energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově, která spočívají ve výměně 

výplní okenních a dveřních otvorů a v zateplení dvorních obvodových konstrukcí, střechy 

šatny a přístavby. 
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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 

406 712,6 * + 9 710,0 416 422,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 - Opravy lesních cest LHC Přerov 2) 

4 990,2 - 3 800,0 1 190,2 

1037 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500482 

 - Rekonstrukce lesních cest LHC 

 Přerov 2) 

0,0 + 12 200,0 12 200,0 

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

 - Oprava opěrné zídky na nábř. R. 

 Lukaštíka) 

1 290,0 - 1 290,0 0,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500375 

 - Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. 

 R. Lukaštíka) 

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

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – převody finančních prostředků z rozpočtu 

odboru správy majetku a komunálních služeb do rozpočtu odboru řízení projektů a investic: 

 ve výši 3 800 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2“, 

 ve výši 1 290 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. 

Lukaštíka“ 

a posílení rozpočtu celkem o 9 710 000 Kč. Obě akce budou dofinancovány ze zůstatku 

hospodaření roku 2017. U první akce se nejedná o prosté opravy, ale o rekonstrukci cest 

s novou konstrukční skladbou, sanaci podloží pro zvýšení únosnosti pláně, rekonstrukci 

stávajících a vybudování nových propustků pod komunikací. Na realizaci lze získat dotaci 

z programu Ministerstva zemědělství. U druhé akce jde o odstranění staré a vybudování nové 

zídky, dále nového chodníku s odvodněním přes dvě uliční vpusti a odstranění nepoužívaného 

schodiště. 
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

416 422,6 * + 844,0 417 266,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 977,5 + 844,0 17 821,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 977,5 + 844,0 17 821,5 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 844 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku 

hospodaření roku 2017 budou použity na úhradu ztráty z hlavní činnosti Kulturních                

a informačních služeb města Přerova dosažené v roce 2017 (57 000 Kč), na kulturní program 

v Městském domě v roce 2018 (500 000 Kč) a na opravy a údržbu (287 000 Kč). V Městském 

domě bude rozšířeno bezdrátové pokrytí, renovovány parkety, provedena sanace vlhké zdi     

a budou provedeny stavební úpravy kanceláře v přízemí přístavby včetně jejího přepažení. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 9 332,0 * - 1 671,0 7 661,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 865,2 - 33,0 11 832,2 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500479 

 - Stavební úpravy místní 

 komunikace ul. Spojovací, Újezdec) 

0,0 + 1 704,0 1 704,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

finančních prostředků ve výši 1 704 000 Kč. Finanční prostředky místní části budou použity 
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v souladu s požadavkem místního výboru na realizaci akce „Stavební úpravy místní 

komunikace ul. Spojovací, Újezdec“. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

417 266,6 * + 2 720,0 419 986,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 520  Veřejné osvětlení 6 769,4 + 1 148,0 7 917,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

11 504,5 + 592,0 12 096,5 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500480 

 - Oprava povrchu komunikace 

 Rybářská alej v Přerově) 

0,0 + 980,0 980,0 

 

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

rozpočtu celkem o 2 720 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 

budou použity na: 

 opravu stávajících svítících vánočních ozdob napojených na veřejné osvětlení v Přerově  

a místních částech (235 000 Kč), 

 nákup svítících vánočních ozdob napojených na veřejné osvětlení v Přerově a místních 

částech dle požadavku správce - Technických služeb města Přerova (570 000 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace řešící rozšíření veřejného osvětlení v průchodu pro 

chodce mezi ul. Velká Dlážka, Sokolská a před domem Osmek 1 (40 000 Kč), 

 rozšíření veřejného osvětlení podél chodníku mezi ul. Velká Dlážka, Sokolská, kde se 

nachází nové dětské hřiště (253 000 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 2 rozvaděčů veřejného osvětlení na 

ul. Mezilesí a Doubí ve Vinarech (50 000 Kč), 

 zřízení nové přípojky nízkého napětí včetně elektroměrového, přípojného a výsuvného 

zemního zásuvkového rozvaděče v ul. Spálenec – park pod horními hradbami       

(242 000 Kč), 

 opravu cihelné zdi – oplocení mezi objektem bazénu a hřiště Sokola Přerov v ul. 

Brabansko, která je v havarijním stavu a hrozí její zřícení (350 000 Kč), 

 realizaci akce „Oprava povrchu komunikace Rybářská alej v Přerově“ (980 000 Kč). 
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MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

419 986,6 * + 235,0 420 221,6 

 * 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 3 646,4 + 235,0 3 881,4 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 235 000 Kč. Finanční 

prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na nákup služebního vozidla, 

neboť část prostředků původně vyčleněných k tomuto účelu bude použita k vytvoření nového 

kamerového bodu na nám. Fr. Rasche. Zde došlo k revitalizaci parku a z důvodu hrozícího 

vandalismu je nutné umístit v těchto místech kameru. 

 
DPS TRÁVNÍK 1, PŘEROV – ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

420 221,6 * + 900,0 421 121,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 DPS Trávník 1, Přerov – energetická 

 opatření) 

15 100,0 + 900,0 16 000,0 

 

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

o 900 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na 

dofinancování realizace energetických opatření domu s pečovatelskou službou Trávník 741/1 

v Přerově a to zateplení objektu výměnou 4 ks oken, 1 ks vstupních dveří, statického zajištění 

panelů z expando-keramzitového betonu, výměnu klempířských prvků a v neposlední řadě 

rozšíření lodžií. 
 


