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Důvodová zpráva: 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 021  akce obsažené v upraveném rozpočtu 

 roku 2017 - financování do doby 

 převedení nedočerpaných zdrojů 

5 000,0  - 2 200,0 

 

2 800,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500441  

 – Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova)  

5 000,0 + 2 200,0 

 

7 200,0 

 

 

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

prostředků ve výši 2 200 000 Kč. Část finančních prostředků určených k financování akcí nad 

500 tis. Kč do doby převedení nedočerpaných zdrojů rozpočtu roku 2017, tj. na počátku roku 

2018, bude využita k dofinancování akce „Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova“, kdy 

po zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu je třeba tuto akci posílit. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 177 547,4 - 100,0 177 447,4 

6171 023  Činnost místní správy (správa  

 dotací) 

140,0 + 100,0 240,0 

 

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

o 100 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity na úhradu nákladů spojených se 

zadáním právní analýzy závěrů doplnění č. 2 znaleckého posudku ve vztahu k uplatněné 

smluvní pokutě po realizujících společnostech v rámci projektu Zajištění přenosu dat               

a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09). 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 177 447,4 * - 130,0 177 317,4 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 720,0 + 130,0 2 850,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 130 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy vyčleněné na oslavy 100. výročí založení republiky budou 

použity na zajištění prezentace města, očištění a impregnaci modelu Tyršova mostu a pořízení 

kvalitních fotografií. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 177 317,4 * - 130,0 177 187,4 

3316 110  Vydavatelská činnost 79,0 + 130,0 209,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 130 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy budou použity na druhé rozšířené vydání knihy Krvavá noc 

na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945 v nákladu 500 kusů, která měla 

velmi pozitivní ohlas a celý náklad byl již počátkem roku zcela rozebrán. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 177 187,4 * - 1 800,0 175 387,6 

 141  Kulturní a informační služby města   

 Přerova 

17 854,5 + 1 800,0 19 654,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města   

 Přerova 

17 854,5  + 1 800,0 19 654,5 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 1 800 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou 

použity na rozšíření programu vánočních oslav 2018 na přerovském náměstí T. G. Masaryka, 

na němž bude pro veřejnost nainstalována ledová plocha na bruslení. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 175 387,6 * - 1 200,0 174 187,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 21 598,7 + 1 200,0 22 798,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 075,0  + 1 200,0 34 275,0 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 200 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy určené na GDPR budou použity na výdaje spojené se 

zabezpečením kanceláří. Jedná se o nákup nových zámků do skříní a skříněk, opravu 

kancelářského nábytku doděláním uzamykatelných dvířek, nákup a výrobu nového 

kancelářského nábytku. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 7 593,4 - 17,4 7 576,0 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

11 053,1  - 100,0 10 953,1 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova  

 hodnot místního kulturního,  

 národního a historického povědomí  

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

1 291,9  - 25,0 1 266,9 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 682,2 - 60,0 11 622,2 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 798,7 * - 20,2 22 778,5 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

12 673,5  + 222,6 12 896,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 34 275,0 *  - 20,2 34 254,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

222 600 Kč. Finanční prostředky budou v souladu s požadavkem místního výboru použity na 

realizaci stavby dřevěného přístřešku – pergoly s kioskem na pozemku p. č. 25/7 v k. ú. 

Popovice. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 174 187,4 * - 50,0 174 137,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou  

 zeleň (úpravy veřejných  

 prostranství aj.) 

12 896,1 * + 50,0 

 

12 946,1 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočtu o 50 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na údržbu hřiště 

pro psy u parku Michalov. Jedná se o sečení plochy a úklid exkrementů. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 2132 540  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemovitostí a jejich částí  

 (nebytové prostory) 

2 000,0  + 200,0 2 200,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500322 

 – Opravy volných bytů na Jižní čtvrti  

 a nám. Fr. Rasche) 

2 545,0 - 100,0 2 445,0 

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

 – Nám. Fr. Rasche 3 – oprava 

 střechy včetně komínů 

 a oplechování) 

2 159,0 - 356,0 1 803,0 

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

 – Oprava střechy včetně komínů 

 a oplechování - Gen. Štefánika 7) 

3 224,0 - 347,0 2 877,0 

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

 – Oprava elektroinstalace společných  

 prostor u více bytových domů) 

2 101,0 - 266,0 1 835,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500453 

 – Výměna dveří do bytů –  

 Gen. Štefánika 7) 

700,0 - 700,0 0,0 

3612 540  Bytové hospodářství 32 120,6 - 550,0 31 570,6 

3613 540  Nebytové hospodářství 7 450,4 - 696,0 6 754,4 



- 5 - 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

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

 – Oprava balkónů  

 Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3    

 a Kojetínská 5) 

1 490,8 + 185,0 1 675,8 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500494 

 – Výměna oken pavlačí –  

 Gen. Štefánika 7) 

0,0 + 800,0 800,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500495 

 – Oprava elektroinstalace společných  

 prostor u více bytových domů –  

 Na Hrázi 34 a Kratochvílova 20) 

0,0 + 2 230,0 2 230,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 3 015 000 Kč a posílení rozpočtu o 200 000 Kč. Zvýšené 

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, uspořené finanční prostředky 

z jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Výměna 

dveří do bytů - Gen. Štefánika 7“, která nebude v letošním roce realizována a úspory běžného 

rozpočtu oddělení budou použity na dofinancování akce „Oprava balkónů Gen. Štefánika 4, 

nám. Fr. Rasche 3 a Kojetínská 5“ (185 000 Kč) a na financování nových akcí „Výměna oken  

pavlačí - Gen. Štefánika 7“ (800 000 Kč) a „Oprava elektroinstalace společných prostor 

u více bytových domů - Na Hrázi 34 a Kratochvílova 20“ (2 230 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (MŠ) 

379,1 + 1,5 380,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 13 710,7 + 1,5 13 712,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 49 871,9  + 1,5 49 873,4 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 1 500 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu vybudování keramické dílny v MŠ Vinary. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 174 137,4 * - 350,0 173 787,4 

3421 5XX  Využití volného času dětí                 

 a mládeže 

2 701,8 + 350,0 3 051,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočtu o 350 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity na obměnu herních 

prvků na dětských hřištích na ul. Budovatelů, Želatovská 12, Trávník 7 – 9. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 173 787,4 * - 141,1 173 646,3 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj   

 j. n.  

4 395,3 + 141,1 4 536,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočtu o 141 100 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity na výkup pozemku 

p. č. 61 v k. ú. Dluhonice do vlastnictví statutárního města Přerova. Záměr úplatného převodu 

pozemku schválila Rada města Přerova dne 31.05.2018. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 173 646,3 * - 200,0 173 446,3 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

12 946,1 * + 200,0 13 146,1 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 200 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity na revitalizaci Horního 

náměstí. Jedná se o vypracování projektové dokumentace, výsadbu lip, úpravu terénu 

(140 000 Kč) a s tím spojený archeologický průzkum (60 000 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 173 446,3 * - 180,0 173 266,3 

3631 520  Veřejné osvětlení 8 201,6 + 180,0 8 381,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočtu o 180 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity na obnovu části 

stávajícího veřejného osvětlení v ul. Želatovská v souvislosti s opravou kanalizace, kterou 

realizuje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Obnova veřejného osvětlení bude 

spočívat ve výměně 7 ks sloupů se svítidly, realizaci nového zemního kabelového vedení, 

včetně propojení na stávající rozvod veřejného osvětlení. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 173 266,3 * - 80,0 173 186,3 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 001,4 + 80,0 4 081,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 80 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy budou použity na vybavení a výstroj nového strážníka městské policie. 

Jedná se o strážníka s platným osvědčením, proto odpadají náklady na jeho odborné vyškolení 

a prolongační zkoušky. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 173 186,3 * - 122,9 173 063,4 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

16 074,4 + 122,9 16 197,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 16 074,4 + 122,9 16 197,3 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku Městské 

knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 122 900 Kč z důvodu vyššího spolufinancování 

projektů ze získaných grantů od Ministerstva kultury ČR. Budou použity finanční prostředky 

z rezervy města.  

 

DOTACE Z PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

10 557,5  + 1 245,4 11 802,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 648,5 + 1 245,4 

- 1 245,4 

3 648,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 172 963,4 * + 1 245,4 174 208,8 

* počáteční stav navazuje jiný návrh 

 

Příslušné odbory požádaly na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zapojení účelové 

neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 

ve výši 1 245 400 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci 

projektů Asistent prevence kriminality 2018 - 2020 (1 071 600 Kč) a Domovník – preventista 

2018 - 2020 (173 800 Kč). Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou 

uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města. 

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500395        

 – Modernizace ZŠ Přerov,              

 Želatovská 8 (ITI)) 

13 800,0  - 1 650,0 12 150,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500392   

 – Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 

 (ITI)) 

13 750,0  - 300,0 13 450,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500443   

 – Rozšíření VO na ul. 17. listopadu   

 podél chodníku a cyklotrasy) 

780,0 - 200,0 580,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500391  

 – Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 

 (ITI)) 

12 700,0 + 300,0 13 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500390  

 – Modernizace ZŠ Přerov,  

 Za Mlýnem 1 (ITI)) 

8 400,0 + 500,0 8 900,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500393  

 – Modernizace ZŠ Předmostí,  

 Hranická 14 (ITI)) 

16 000,0 + 400,0 16 400,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500437  

 – ZŠ Trávník - rekonstrukce rozvodů 

 ústředního vytápění, vody a odpadů) 

18 450,0 + 950,0 19 400,0 

 

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

prostředků v celkové výši 2 150 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné 

na modernizaci ZŠ Želatovská, na niž bylo zrušeno výběrové řízení a uvolněné finanční 

prostředky z modernizace ZŠ U Tenisu a rozšíření VO na ul. 17. listopadu, budou použity 

k dofinancování akcí uvedených v tabulce. Po zahájení modernizací ZŠ bylo zjištěno, že je 

nutné pro dokončení akcí realizovat vícepráce - stavební práce, dodávky a služby, které 

nebyly obsaženy v projektu.. Dále po zahájení rekonstrukce ústředního topení, vody a odpadů 

na ZŠ Trávník bude nutné řešit i rozvody elektroinstalace, neboť kabeláž byla vedena 

v betonových konstrukcích podlah a nově realizovanými rozvody byla tato kabeláž dotčena 

a musí být přeložena. Jedná se o vícepráce.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500398  

 – Oprava místní komunikace  

 v Přerově, ul. Pod Valy) 

3 900,0  - 1 800,0 2 100,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500395  

 – Modernizace ZŠ Přerov,  

 Želatovská 8 (ITI)) 

12 150,0 * - 10 000,0 2 150,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500394  

 – Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27  

 (ITI)) 

5 900,0 - 4 300,0 1 600,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 174 208,8 * - 13 200,0 161 008,8 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500357  

 – Regenerace panelového sídliště  

 Předmostí - 13. etapa) 

0,0 + 16 100,0 16 100,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500371  

 – Telematické systémy pro veřejné   

 parkování v Přerově) 

0,0 + 13 200,0 13 200,0 

* počáteční stav navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

prostředků v celkové výši 16 100 000 Kč a posílení rozpočtu o 13 200 000 Kč. Uvolněné 

finanční prostředky z akcí uvedených v tabulce budou použity na akci nad 500 tis. Kč 

s názvem „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa“. Předmětem realizace je 

návrh stavebních úprav místních komunikací v oblasti ulic Teličkova, Tyršova a Kotkova 

(chodníky, stezka pro cyklisty). Finanční prostředky z rezervy původně určené na samostatný 

parkovací systém za nádražím budou použity na financování akce nad 500 tis. Kč 

„Telematické systémy pro veřejné parkování v Přerově“.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5279 130  Záležitosti krizového řízení j. n. 304,6 - 27,5 277,1 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika, 

 GIS) 

11 258,8 + 27,5 11 286,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 34 254,8 * + 27,5 34 282,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

27 500 Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění technického vybavení 

umožňujícího v případě mimořádných událostí přímý vstup do vysílání Televize Přerov 

z centra krizového řízení. 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org 500456  

 – Výměna oken a dveří v budově  

 Sokolská 26) 

2 000,0  - 564,0 1 436,0 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org 500470 

 – Částečná výměna oken a zavedení   

 měření vody v budově Sokolská 26) 

700,0 - 700,0 0,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 622,2 * - 68,0 11 554,2 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org 500497  

 – Oprava elektroinstalace  

 Sokolská 26) 

0,0 + 1 332,0 1 332,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 1 332 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky z akce 

„Výměna oken a dveří v budově Sokolská 26“ a ze zrušené akce „Částečná výměna oken       

a zavedení měření vody v budově Sokolská 26“ spolu s finančními prostředky určenými 

pro opravy nebytových prostor budou použity na financování elektroinstalace v budově 

Sokolská 26, která je ve velmi špatném stavu. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org 500463  

 – Denisova 6, 8, 10, 12 - výměna oken 

 z uliční strany) 

900,0  - 900,0 0,0 

3612 540  Bytové hospodářství 31 570,6 * - 200,0 31 370,6 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

10 762,3 - 400,0 10 362,3 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org 500498  

 – Denisova 6, 8 - výměna oken a dveří 

 z uliční strany) 

0,0 + 1 500,0 1 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

finančních prostředků v celkové výši 1 500 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky z akce 

„Denisova 6, 8, 10, 12 - výměna oken z uliční strany“ spolu s finančními prostředky určenými 

na opravy bytů, nátěr fasády u DPS Trávník a zateplení střechy u DPS Jižní čtvrť I/25 budou 

použity na výměnu oken a dveří z uliční strany pouze u domů Denisova 6 a 8, kdy 

po přepracování původní dokumentace došlo k navýšení ceny. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500461              

 – Oprava komunikace nám. Svobody) 

1 984,6  - 1 984,6 0,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500459 

 – Oprava komunikace Vsadsko) 

2 200,0 - 500,0 1 700,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500449  

 – Oprava komunikace Kozlovská) 

2 500,0 - 800,0 1 700,0 

2221 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500250 

 – Autobusová zastávka  ul. Kabelíkova) 

700,0 + 600,0 1 300,0 

2221 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500499 

 – Autobusová zastávka ul. Kopaniny) 

0,0 + 750,0 750,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500500  

 – Oprava chodníku kolem Laguny) 

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

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org 500501  

 – Oprava komunikace na křižovatce 

ulic Čechova a Šířava) 

0,0 + 634,6 634,6 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 3 284 600 Kč. Jelikož komunikace na nám. Svobody 

bude opravována až v roce 2019 z důvodu rozhodnutí společnosti VaK Přerov a. s., která  

nahradí stávající kanalizační řád novým a v současné době zpracovává projektovou 

dokumentaci a z důvodu nižších nákladů na opravy komunikací Vsadsko a Kozlovská proti 

původnímu rozpočtu, budou uvolněné finanční prostředky použity na dofinancování 

rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Kabelíkova a na realizaci nových akcí dle tabulky. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 161 008,8 * - 66,5 160 942,3 

 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

13 146,1 * + 66,5 13 212,6 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 66 500 Kč. Finanční prostředky budou v souladu s požadavkem místního výboru 

Popovice použity na dofinancování stavby dřevěného přístřešku – pergoly s kioskem, který 

bude užíván jako sklad k uložení stolů a lavic. Stávající zdroje místní části na realizaci této 

akce jsou nedostačující a proto bude ze strany města předfinancována. O tuto částku pak bude 

v rozpočtu roku 2019 místní část Popovice krácena. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 160 942,3 *  - 1 569,0 159 373,3 

 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org 500442  

 – Převod pozemků okolo budovy   

 Čechova 43) 

2 600,0 + 1 350,0 3 950,0 

 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. 

4 536,4 * + 219,0 4 755,4 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 1 569 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výkup pozemků: 

 okolo budovy Čechova 43, kdy po vydání nové oceňovací vyhlášky došlo k navýšení 

kupní ceny (1 350 000 Kč), 

 na ul. Tovačovská za areálem Přerovských strojíren z vlastnictví společnosti 

IGIVEX s. r. o.  (219 000 Kč). 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 159 373,3 * - 150,0 159 223,3 

 

3631 520  Veřejné osvětlení 8 381,6 * + 150,0 8 531,6 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 150 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení na přeložení veřejného osvětlení ze stávajících podpěrných 

bodů na přilehlé pozemky a na nové sloupy včetně nových svítidel veřejného osvětlení. Jedná 

se o ul. Na Vrbovcích, U Pomníku a Záhumení v Kozlovicích, ul. gen. Rakovčíka v Přerově 

a ul. 1. května v Předmostí. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 159 223,3 * - 273,8 158 949,5 

 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. 

4 755,4 * + 273,8 5 029,2 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 273 800 Kč. Finanční prostředky budou použity na výkup pozemků do vlastnictví 

města Přerova. Jedná se o pozemky: 

 na ul. Tovačovská za areálem Přerovských strojíren (66 700 Kč), prodávájící 

požaduje, aby smlouva byla podepsána současně s kupní smlouvou se společnosti 

IGIVEX s. r. o., 

 situované pod částí parkoviště, chodníku a přilehlé zeleně naproti krytému 

plaveckému bazénu v sousedství sportovního stadionu (207 100 Kč). 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 158 949,5 * - 150,0 158 799,5 

 

2212 550  Silnice 7 576,0 * + 150,0 7 726,0 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočtu o 150 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na čištění krajských a státních 

komunikací. Jedná se o lokality Brabanko, Dvořákova, Hranická, Husova, Kojetínská, 

Komenského, Kramářova, nábř. Lukaštíka, Osmek, Polní, Tovačovská, Tovární, Tržní, 

Velké Novosady, Za Mlýnem, Želatovská.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních  

 památek (zámek, TGM 8) 

1 080,0 - 248,0 832,0 

 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 554,2 * - 853,5 10 700,7 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

(údržba budov) 

1 031,4 - 177,0 854,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 158 799,5 * - 845,8 157 953,7 

 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org 500502  

 – Oprava kanalizace – restaurace  

 Michalov) 

0,0 + 2 124,3 2 124,3 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

finančních prostředků v celkové výši 1 278 500 Kč a posílení rozpočtu o 845 800 Kč. 

Uvolněné finanční prostředky z akcí, které nebudou realizovány nebo u kterých došlo 

k úspoře a finanční prostředky z rezervy města budou použity na opravu havarijního stavu 

kanalizace k restauraci Michalov. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 157 953,7 * - 1 961,4 155 992,3 

 

2212 550  Silnice 7 726,0 * + 654,0 8 380,0 

 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

10 953,1 * + 1 307,4 12 260,5 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

finančních prostředků ve výši 1 961 400 Kč z rezervy rozpočtu určené pro místní části do 

výdajové části rozpočtu oddělení dopravy. Finanční prostředky budou v souladu 

s požadavkem Výboru pro místní části rozděleny následovně: 

 místní část Žeravice na opravu komunikace ul. U Stadionu (218 000 Kč), 

 místní část Lýsky na opravu komunikace ul. Nad Struhou (218 000 Kč), 

 místní část Újezdec na opravu komunikace ul. Spojovací (218 000 Kč), 

 místní část Penčice na opravu chodníků na ul. Tršická a Lipňanská (435 400 Kč), 

 místní část Dluhonice na opravu chodníku na ul. Náves (218 000 Kč), 

 místní část Čekyně na opravu chodníku na ul. Jabloňova (218 000 Kč), 

 místní část Kozlovice na opravu chodníku na ul. Na Zábranní (218 000 Kč), 

 místní část Vinary na výstavbu nového parkoviště ul. Za Vrbím (218 000 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemovitostí a jejich částí  

 (zámek, TGM 8) 

1 685,7 - 401,7 1 284,0 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 17 706,0 - 7 300,0 10 406,0 

3613 3112   Příjmy z prodeje ostatních   

 nemovitostí a jejich částí 

17 311,1 - 12 839,0 4 472,1 

3613 2111 51X  Příjmy z poskytování služeb  

 a výrobků (služby aj.) 

500,0 + 700,0 1 200,0 

3631 2111 520  Příjmy z poskytování služeb  

 a výrobků 

0,0 + 74,1 74,1 

3721 2111 520  Příjmy z poskytování služeb  

 a výrobků 

50,0 + 50,0 100,0 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní  

 činnosti (věcná břemena) 

500,0 + 3 300,0 3 800,0 

 2131 530  Příjmy z pronájmu pozemků 2 126,0 + 4 700,0 6 826,0 

3392 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

38,0 + 17,0 55,0 

3612 2132 540  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemovitostí a jejich částí  

 (byty) 

27 220,0 + 1 000,0 28 200,0 

3613 2132 540  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemovitostí a jejich částí  

 (nebytové prostrory) 

2 200,0 * + 300,0 2 500,0 

3613 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemovitostí a jejich částí 

3 770,0 + 1 414,0 5 184,0 

4351 2132 540  Příjmy z pronájmu ost.   

 nemovitostí a jejich částí  

 (DPS) 

3 500,0 + 150,0 2 650,0 

 2322 500  Přijaté pojistné náhrady 397,3 + 300,0 697,3 

 2324   Přijaté nekapitálové  

 příspěvky a náhrady 

433,8 + 15,0 448,8 

 1211 210  Daň z přidané hodnoty 248 000,0 + 3 520,6 251 520,6 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku a   

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

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6320 500  Pojištění funkčně nespecifikované 8 941,0 - 2 000,0 6 941,0 

 

 

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

příjmové a výdajové částí rozpočtu a dofinancování propadu příjmů ve výši 6 520 600 Kč. 

Do konce letošního roku nebude realizován prodej budovy Čechova 43 a objektu 

Chemoprojektu, prodej pozemků pod domy SBD v Přerově, pod trafostanicemi ČEZ a. s. 

a pod dálnicí ŘSD a sníží se i příjmy z pronájmu z důvodu ukončení nájemní smlouvy 
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v objektu TGM 8. Pokles bude kompenzován navýšením jiných příjmových položek dle 

tabulky a snížením zdrojů na úhradu pojistného. K dofinancování rozdílu bude využita 

převážná část dividend od společnosti VaK Přerov a. s. a předpokládané zvýšené plnění DPH. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4341   Sociální pomoc osobám v hmotné 

 nouzi a občanům sociálně 

 nepřizpůsobivým (městský sociální 

 šatník) 

62,0 - 25,0 37,0 

 

4341 636  Sociální pomoc osobám v hmotné 

 nouzi a občanům sociálně 

 nepřizpůsobivým 

130,0 - 40,0 90,0 

3113 610  Základní školy 29 677,8  + 65,0 29 742,8 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 50 880,5 * + 65,0 50 945,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

prostředků ve výši 65 000 Kč. Část finančních prostředků určených na provoz sociálního 

šatníku a nedočerpané finanční prostředky původně určené na zajištění dopravy z ubytovny 

Dluhonská budou použity na opravy, údržbu a pořízení vybavení v souvislosti s probíhajícími 

akcemi v rámci projektů ITI v základních školách. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 155 992,3 * - 560,0 155 432,3 

3113 610  Základní školy 29 742,8 * + 560,0 30 302,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 50 945,5 * + 560,0 51 505,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 560 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy účelově vyčleněné na konektivitu budou použity 

na úkony spojené s projekty ITI a to zajištění správce na období 9 – 12/2018.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2122 625  Odvody příspěvkových 

 organizací (SSMP) 

1 115,8 + 3,3 1 119,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 

 

63 644,7 + 3,3 63 648,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 63 644,7  + 3,3 63 648,0 

 

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

o 3 300 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku, kdy při sestavování plánu 

nebyly zohledněny akce realizované v prosinci 2017 a úprava schodiště a vstupu v jeslích.  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500395  

 –Modernizace ZŠ Přerov,  

 Želatovská 8 (ITI)) 

2 150,0 * - 200,0 1 950,0 

 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 155 432,3 * - 240,0 155 192,3 

3113 610  Základní školy 30 302,8 * + 440,0 30 742,8 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 51 505,5 * + 440,0 51 945,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

440 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné na modernizaci ZŠ Želatovská, na niž 

bylo zrušeno výběrové řízení a prostředky z  rezervy účelově určené na úhradu úkonu 

spojených s projekty ITI – konektivita budou použity na pořízení robotických stavebnic Lego 

a Merkur a jejich komponentů, které jsou nejpodstatnější součástí projektu, pro ZŠ Přerov, 

Svisle 13. Jelikož se jedná o nezpůsobilé výdaje, nejsou hrazeny z projektu ITI. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500392  

 – Modernizace ZŠ Přerov,  

 U Tenisu 4(ITI)) 

13 450,0 * - 400,0 13 050,0 

 

3113 610  Základní školy 30 742,8 * + 400,0 31 142,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 51 945,5 * + 400,0 52 345,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

400 000 Kč. Uspořené finanční prostředky z akce „Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI)“  

budou použity na opravy, údržbu, zajištění služeb a mzdových nákladů po ukončení akcí 

na jednotlivých základních školách. Jedná se o náklady na úklidové práce, malování, nátěry, 

montáže a odvoz odpadů.  
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 155 192,3 * - 312,0 154 880,3 

 141  Kulturní a informační služby města   

 Přerova 

19 654,5 * + 222,0 19 876,5 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  

 knihovna) 

16 197,3 * + 90,0 16 287,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města  Přerova 19 654,5 *  + 222,0 19 876,5 

610  Městská knihovna 16 197,3 *  + 90,0 16 287,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 312 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy vyčleněné na oslavy 100. výročí založení republiky budou 

použity na dofinancování akcí v rámci uvedeného výročí. Jedná se o: 

 expozici v kině Hvězda zaměřenou na výstavbu krytu a jeho využití (60 000 Kč), 

 výstavu připomínající 60 let Academic Jazz Band v Galerii města Přerova 

(23 000 Kč), 

 program přerovských svatovavřineckých hodů (99 000 Kč), 

 koncerty v Městském domě (40 000 Kč), 

 soutěže, dílničky a táborové aktivity (25 000 Kč), kalendáře (30 000 Kč) a průvodce 

historií a pamětihodností města (35 000 Kč) v Městské knihovně. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 153 434,2 * - 2 800,0 150 634,2 

3631 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500361  

 Přeložka veřejného osvětlení, ul. 

 Svépomoc, Na hrázi) 

0,0 + 2 800,0 2 800,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

o 2 800 000 Kč – na realizaci přeložky veřejného osvětlení v ul. Svépomoc, Na hrázi. 

K tomuto účelu bude převedena část rezervy vytvořená v rozpočtu na realizaci této akce. 

 


