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Důvodová zpráva: 

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 

191 453,5 * + 110,0 191 563,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 300,0 + 110,0 410,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 110 000 Kč do rozpočtu roku 2019. Finanční prostředky budou 

vynaloženy na úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky „Regenerace 

panelového sídliště Předmostí, 13. etapa“ (ul. Teličkova 1 – 6). 

 
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 

191 563,5 * + 65,0 191 628,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2141 120  Vnitřní obchod 

 (marketing a propagace) 

255,0 + 27,0 282,0 

3399 120  Ostatní záležitosti kultury, církví  

 a sdělovacích prostředků (KPOZ) 

974,0 + 38,0 1 012,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 65 000 Kč do rozpočtu roku 2019. Smluvně či jinak vázané prostředky 

budou vynaloženy na: 

 úhradu odměny pro belgická města, která participovala na projektu Fondu Aktivit 

CIVITAS (27 000 Kč), 

 nákup dárků pro jubilanty, kteří počátkem roku 2019 oslaví své 80., 85., 90., 

95. narozeniny (38 000 Kč). 
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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 

191 628,5 * + 2 580,5 194 209,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 2XX  Činnost místní správy (auditor,  

 daňový poradce aj.) 

626,4 + 65,0 691,4 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů právnických osob za obce, 

 DPH) 

33 500,0  + 2 515,5 36 015,5 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 2 580 500 Kč do rozpočtu 2019, které budou použity na: 

 úhradu za dokončení přezkoumání hospodaření za rok 2018 (65 000 Kč), 

 úhradu DPH vyplývající ze smlouvy za prodej pozemků (2 515 500 Kč). 

 
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 

194 209,0 * + 2 393,9 196 602,9 

* 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) 

8 483,9 + 2 393,9 10 877,8 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 32 770,9  + 2 393,9 35 164,8 

 

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

výši 2 393 900 Kč do rozpočtu roku 2019. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 

vynaloženy na: 
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 nákup repro soustavy do zasedací místnosti Smetanova (9 000 Kč), 

 nákup terminálu včetně bezkontaktní čtečky na bránu - vjezdu do dvora Smetanova 7 

(17 700 Kč), 

 nákup 6 ks tiskáren pro Czechpoint (117 000 Kč), 

 nákup drobného materiálu - klávesnice, kabely, redukce (25 700 Kč), 

 úhradu za poskytování internetu za prosinec 2018 (10 300 Kč), 

 záruky k tiskárnám, pravidelnou platbu za zálohování, logování provozu na síti, servisní 

podpory Novell Zenworks, technologického centra, IDM, CityWare, SSL_M a SSL_H, 

generování předpisů do roku 2019, nastavení nových evidenčních středisek v modulu 

MAJ (504 900 Kč), 

 výměnu baterií do centrálního záložního zdroje energie na servrovně (6 200 Kč), 

 programové vybavení – MS Office (170 000 Kč) a software k diskovému poli 

(37 100 Kč), 

 rozšíření tiskového řešení 3 ks Kyocera a diskového pole Storwize V5010 (866 800 Kč),  

 podnikovou licenční smlouvu Esri Ela pro GIS (605 000 Kč), 

 geometrické zaměření místní části Výmyslov (24 200 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

196 602,9 * + 316,8 196 919,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3399 360  Ostatní záležitosti kultury, církví  

 a sdělovacích prostředků 

120,0 + 70,0 190,0 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 513,0 + 48,4 561,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 105,0 + 198,4 24 303,4 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 35 164,8 * + 198,4 35 363,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

výši 316 800 Kč do rozpočtu roku 2019. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 

vynaloženy na: 

 výrobu nábytku pro konání svatebních obřadů v parku Michalov (70 000 Kč), 

 stavební úpravy kotců ve dvorním traktu budovy TGM 1 (48 400 Kč), 
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 výměnu výplní okenních otvorů v budově TGM 2 (77 700 Kč), 

 zhotovení přepážky včetně dodání dveří a stavebních úprav v budově Bratrská 34 

(36 300 Kč), 

 výměnu dálkových ovladačů vyvolávacího zařízení v budově Smetanova 7 (11 800 Kč), 

 výměnu výplní okenních otvorů po stavebních úpravách a rekonstrukci vodovodního řadu 

v kuchyňkách budovy Smetanova 7 (34 100 Kč), 

 výměnu termostatických hlavic u radiátorů v budovách magistrátu (38 500 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 

196 919,7 * + 1 593,4 198 513,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. (koncepce a rozvoj) 

888,3 + 400,0 1 288,3 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 0,0 + 1 193,4 1 193,4 

 

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

prostředků v celkové výši 1 593 400 Kč do rozpočtu roku 2019. Smluvně či jinak vázané 

prostředky budou vynaloženy na: 

 vyhotovení koncepce elektromobility - nabíjecí stanice elektromobilů (100 000 Kč), 

 studii regenerace sídliště v části ul. Dvořákova (300 000 Kč), 

 pořízení regulačního plánu – řešení bloku kolem tzv. průpichu, jenž je vymezen 

vzdálenější stranou ul. Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova 

a Kojetínská (968 000 Kč), 

 pořízení regulačního plánu – využití hotelu Strojař (150 000 Kč), 

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

řece Bečvě, tzv. záchytný profil plavenin (57 200 Kč), 

 dofinancování Regulačního plánu Michalov – Žebračka (18 200 Kč). 

 

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 

198 513,1 * + 976,5 199 489,6 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 530  Sportovní zařízení v majetku obce 0,0 + 340,0 340,0 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

3 200,0 + 636,5 3 836,5 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 976 500 Kč do rozpočtu roku 2019. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 aktualizaci znaleckého posudku č. 1284/7/18 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 

nájemného nemovitých věcí – Zimní stadion a hotel, ul. Petřivalského (50 000 Kč), 

 aktualizaci znaleckého posudku č. 1291/14/18 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 

nájemného nemovitých věcí – Koupaliště Penčice (50 000 Kč), 

 aktualizaci znaleckého posudku č. 1290/13/18 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 

nájemného nemovitých věcí – Plavecký areál Kopaniny (50 000 Kč), 

 aktualizaci znaleckého posudku č. 1287/10/18 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 

nájemného nemovitých věcí – Sportovní hala, ul. Petřivalského (50 000 Kč), 

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

movitých věcí – Zimní stadion a hotel, ul. Petřivalského (50 000 Kč), 

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

movitých věcí – Sportovní hala, ul. Petřivalského (20 000 Kč), 

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

movitých věcí – Plavecký areál Kopaniny (50 000 Kč), 

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

movitých věcí – Koupaliště Penčice (20 000 Kč), 

 výkup pozemku p. č. 5290/4 - 5300/14 v k. ú. Přerov – Realsant (10 000 Kč), 

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

p. č. 6850/5 v k. ú. Přerov (3 500 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 4667/1 v k. ú. Přerov 

(8 500 Kč),  

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

p. č. 40/1, díl “a“ v k. ú. Přerov (5 000 Kč), 

 aktualizaci znaleckého posudku č. 7032/2015 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 

na pozemek p. č. 40/1 v k. ú. Přerov (10 000 Kč),  

 vyhotovení geometrického plánu na pozemek p. č. 3807 v k. ú. Přerov (25 000 Kč),  

 vyhotovení geometrického plánu na pozemky p. č. 4358, 5307/114 v k. ú. Přerov 

(45 000 Kč),  

 vyhotovení geometrického plánu na pozemek p. č. 312/1, 1033 a 355 v k. ú. Újezdec 

(45 000 Kč),  

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemků p. č. 301/1, p. č. 796, 

p. č. 1312, p. č. 1313/1, p. č. 1316/1 a části p. č. 800, vše v k. ú. Henčlov (5 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny části pozemku p. č. 539 

v k. ú. Penčičky (7 000 Kč), 

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

p. č. 819 a 746 vše v k. ú. Kozlovice  (6 000 Kč), 
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 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku p. č. 1508 v k. ú. Dluhonice 

(5 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku p. č. 6747/2 v k. ú. Přerov 

(6 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu na pozemek p. č. 2473/1 v k. ú. Přerov (15 000 Kč), 

 vyhotovení geometrického plánu k zápisu komunikace do katastru nemovitostí 

(60 500 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku p. č. 147 v k. ú. Penčice 

(4 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny pozemku p. č. 475 v k. ú. Čekyně 

(3 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na ocenění věcného břemene na pozemku p. č. 1012 

v k. ú. Újezdec (3 500 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na ocenění zůstatkové ceny bytové jednotky č. 7 

v bytovém domě Jižní čtvrť I/22 (12 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase obvyklé na 5 garáží 

včetně pozemku pod stavbou na ul. Dvořákova (25 000 Kč), 

 vyhotovení znaleckého posudku na ocenění věcného břemene – služebnosti pozemku 

p. č. 344 v k. ú. Přerov (5 000 Kč), 

 výkup pozemků p. č. 4306/24 a p. č. 4306/40 v k. ú. Přerov (207 100 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 (40 000 Kč), 

 úhradu věcného břemene na pozemku p. č. 5290/105 v k. ú. Přerov (10 000 Kč), 

 úhradu věcného břemene na pozemcích p. č. 5297/1 a 5290/12 v k. ú. Přerov (10 000 Kč), 

 úhradu věcného břemene na pozemku p. č. 119 v k. ú. Žeravice (2 400 Kč), 

 úhradu věcného břemene na pozemku p. č. 126 v k. ú. Žeravice (10 000 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 

199 489,6 * + 1 936,8 201 426,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 4 344,1 + 538,9 4 883,0 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

3 665,5 + 1 035,1 4 700,6 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 110,0 + 342,8 452,8 

 5XX  Projektové dokumentace k akcím  

 300 – 500 tis. Kč 

0,0 + 20,0 20,0 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 936 800 Kč do rozpočtu roku 2019. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 

 ve výši 538 900 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

 opravu dvojřádku před přechodem pro chodce na ul. Čechova (47 300 Kč), 

 drcení a třídění betonu a železobetonu na skládce u útulku pro zatoulaná zvířata 

(100 000 Kč), 

 lokální opravu dlážděné vozovky ul. Pod Valy (47 700 Kč), 

 odvodnění místní komunikace ul. Za Školou v Kozlovicích (30 900 Kč), 

 opravu účelové komunikace ul. Žernava (50 000 Kč), 

 odvodnění místní komunikace ul. Mírová v Lověšicích (16 300 Kč), 

 zpracování technické pomoci k zjednosměrnění části místní komunikace ul. Seifertova 

(9 100 Kč), 

 zpracování technické pomoci k úpravě dopravního režimu na místní komunikaci, 

dvorní trakt ul. Kainarova. Jedná se o změnu využití parkovacích stání a úpravu 

stávajícího dopravního značení (19 400 Kč), 

 provedení výměny žárovek za LED vložky u světelného signalizačního zařízení na 

křižovatce ul. Komenského a Palackého (172 200 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

k vybudování nového přechodu pro chodce před ZŠ Trávník (46 000 Kč), 

 ve výši 1 035 100 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací,     

a to na: 

 vypracování jednoduché projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby - 

Údržba vybraného úseku nestmelené komunikace v parku Michalov (16 900 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění 

stavby - Obnova části nestmelené komunikace v parku Michalov (87 400 Kč), 

 přípravný autorský dozor na stavbě - Parkoviště v ul. Kozlovská (2 000 Kč), 

 provedení úklidu nakladačem New Holand na skládce materiálu, který slouží pro 

opravy chodníků a silnic (48 500 Kč), 

 lokální předlažby chodníku na ul. Tovačovská (26 000 Kč), 

 odvodnění chodníku ul. U Hřiště v Dluhonicích (19 900 Kč), 

 zpracování technické pomoci k umístění zahrazovacích sloupků na chodníku na 

nám. TGM a ul. Blahoslavova z důvodu zabránění nájezdu vozidel na chodníkové 

plochy (18 100 Kč), 

 opravu zábradlí podél chodníku, cyklostezky a přejezdu pro cyklisty ul. Želatovská 

(24 200 Kč), 

 opravu západní a východní lávky v parku Michalov (451 400 Kč), 

 opravu mostu za výstavištěm na ul. U Žebračky (340 700 Kč), 

 ve výši 342 800 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). 

 ve výši 20 000 Kč na výdaje na projektovou dokumentaci k akcím 300 - 500 tis. Kč a to 

na: 

 vypracování projektové dokumentace k úpravě křižovatky ul. Čechova a ul. Šířava, 

včetně inženýrské činnosti a stanovení místní úpravy k umístění dopravního zařízení 

(20 000 Kč). 
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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 

201 426,4 * + 3 517,8 204 944,2 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1032 520  Podpora ostatních produkčních   

 činností 

600,0 + 302,5 902,5 

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (údržba vod. 

 zařízení) 

555,0 + 81,1 636,1 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

487,0 + 78,8 565,8 

3349 520  Ostatní záležitosti sdělovacích  

 prostředků 

0,0 + 170,0 170,0 

3412 520  Sportovní zařízení v majetku obce 0,0 + 72,5 72,5 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

778,1 + 649,4 1 427,5 

3631 520  Veřejné osvětlení 7 286,0 + 297,9 7 583,9 

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 620,0 + 23,4 643,4 

3725 520  Využívání a zneškodňování 

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

5 000,0 + 1 153,9 6 153,9 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

7 977,9 + 688,3 8 666,2 

 

 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 3 517 800 Kč do rozpočtu roku 2019. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 
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 likvidaci klestu po větrné kalamitě na LHC Přerov 2 (302 500 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na opevnění levého břehu občasné vodoteče na 

pozemku p. č. 633 k. ú. Žeravice (81 100 Kč), 

 očištění plastiky „Lidské vztahy“ umístěné v areálu venkovního bazénu v Přerově 

(5 400 Kč), 

 opravu čestných hrobů v areálu městského hřbitova v Přerově (34 200 Kč), 

 zhotovení obrub čestných hrobů v areálu městského hřbitova v Přerově (39 200 Kč), 

 úhradu za poskytnutí služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas společností 

Neogenia s. r. o. (170 000 Kč), 

 nákup herních prvků, včetně montáže a dopravy na dětské hřiště v plaveckém areálu 

Přerov, Brabansko (72 500 Kč), 

 likvidaci herních prvků dětského hřiště Trávník 31 – 33 (31 500 Kč), 

 opravu herních prvků na dětských hřištích v Přerově - B. Němce 13 - 15, Vaňkova 

vnitroblok, Vsadsko 1 - 9, Gen. Janouška 23 - 29, Kabelíkova - Želatovská 35, 

Želatovská 7 – Žižkova (84 700 Kč), 

 úhradu penále za neuhrazení faktury firmě Designové centrum Omizol s. r. o. (oprava 

hřiště Ententyky) (33 200 Kč), 

 pořízení a instalaci nových herních prvků na dětská hřiště v Přerově – dar TSMP 

(500 000 Kč), 

 provedení záchranného archeologického průzkumu při provádění stavby zřízení nové 

přípojky veřejného osvětlení a zásuvkové skříně na Horním náměstí, Přerov (5 000 Kč),  

 opravu kabelové poruchy zemního vedení veřejného osvětlení v ul. Vaňkova 

(11 400 Kč), v ul. Dvořákova (15 300 Kč) a na nábřeží R. Lukaštíka (23 400 Kč),  

 vypracování projektové dokumentace na přeložku veřejného osvětlení 

v ul. Na Vrbovcích, Kozlovice (50 000 Kč), 

 přeložku veřejného osvětlení v ul. 1. května, Předmostí (55 000 Kč), ul. Za Školou, 

Kozlovice (45 000 Kč), ul. Gen. Rakovčíka, Přerov (50 000 Kč), 

 opravu a nové propojení napájení zemních svítidel veřejného osvětlení v průchodu 

z ul. Spálenec na Horní náměstí v Přerově (6 500 Kč), 

 opravu zemního kabelu veřejného osvětlení v ul. Husova (36 300 Kč), 

 nakládku objemného odpadu z míst určených pro pytlový sběr odpadu v zahrádkářských 

koloniích (23 400 Kč), 

 výstavbu kontejnerového stanoviště na tříděný a směsný komunální odpad 

v ul. K Rybníčku, Čekyně (130 700 Kč), 

 úhradu projektových dokumentací na úpravu a rozšíření kontejnerových stanovišť 

(283 100 Kč), 

 rekonstrukci a rozšíření kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad 

na tř. 17. listopadu a ul. Svornosti (740 100 Kč), 

 záchranný archeologický průzkum „Odkrytí studny na Horním náměstí“ (57 700 Kč), 

 kácení suchých stromů na městském hřbitově a na území města (45 000 Kč), frézování 

(36 300 Kč) a opravu oplocení po pádu stromu v Dluhonicích (7 100 Kč),  

 deratizaci veřejného prostranství (12 100 Kč), 

 opravu kašny v ul. Žižkova (433 200 Kč), 

 realizaci stavby - Přípojka nízkého napětí Spálenec – park pod hradbami (24 100 Kč) 

a uhrazení 2. části oprávněných nákladů na vybudování nové přípojky (6 300 Kč),  

 dofinancování zhotovení pergoly v Popovicích (66 500 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 

204 944,2 * + 4 963,5 209 907,7 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 27 505,0 + 988,3 28 493,3 

3613 540  Nebytové hospodářství 4 327,0 + 1 136,1 5 463,1 

4350 540  Domovy pro seniory 0,0 + 924,3 924,3 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

7 029,0 + 372,8 7 401,8 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 452,8 * + 25,5 478,3 

3111 510  Mateřské školy 167,2 + 144,1 311,3 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních  

 památek (zámek, TGM 8) 

795,0 + 82,6 877,6 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova  

 hodnot místního kulturního,  

 národního a historického povědomí  

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

565,8 * + 6,3 572,1 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře (kulturní  

 domy) 

320,0 + 7,9 327,9 

3412 510  Sportovní zařízení v majetku obce 400,0 + 323,2 723,2 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 247,9 + 901,3 10 149,2 

3632 5XX  Pohřebnictví 50,0 + 10,1 60,1 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

495,0 + 41,0 536,0 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 963 500 Kč do rozpočtu roku 2019. 

Smluvně nebo objednávkou vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 výměnu vstupních dveří do bezbariérového bytu č. 1 u bytového domu Komenského 54 

(36 300 Kč), 

 opravu zídky u sjezdu do sklepa domu Jižní čtvrť II/13 spočívající v osekání uvolněných 

částí, dobetonování části rozpadlé zídky, obroušení a nátěr zábradlí, fasádní nátěr zídky 

a opravu dvou schodišťových stupňů (17 900 Kč), 

 výměnu žárovek a opravu elektřiny na schodišti domu Gen. Štefánika 4 a opravu 

zásuvkového okruhu v pokojích bytu č. 5 v domě Kojetínská 5 (2 000 Kč), 

 opravu osvětlení ve sklepě domu Jižní čtvrť II/13 (800 Kč), 

 spuštění a servis plynového topidla u bytu č. 3 v domě Gen. Štefánika 6 (700 Kč), 

 výměnu ležaté kanalizace u domu Jižní čtvrť IV/1, 2 ,3 (491 400 Kč), 

 výměnu ležaté kanalizace u domu Jižní čtvrť IV/4, 5 (368 700 Kč), 

 servis bezbariérových plošin u objektů Jižní čtvrť II/5 a Jižní čtvrť II/13 (2 900 Kč), 

 opravu balkonových dveří u bytu č. 10, Denisova 6 a vstupních dveří do domu 

Kopaniny 14 (1 400 Kč), 

 odstranění porevizních závad u 18 bytů ve více domech (17 200 Kč), 

 zpracování energetických auditů k zavádění systému energetického managementu pro 

bytové domy Kopaniny, Kozlovská, Na hrázi a Jižní čtvrť (49 000 Kč), 

 provedení sanačních prací zdiva včetně sanačních omítek nebytových prostor v bytovém 

domě na nám. Svobody 4 (67 100 Kč), 

 výměnu dveří a výloh včetně prací souvisejících v nebytovém prostoru č. 103 v bytovém 

domě Klivarova 3 (100 300 Kč), 

 opravu části fasády přízemí z ul. Palackého včetně sanačních omítek a prací souvisejících 

u nebytového domu Palackého 1 (88 300 Kč), 

 výměnu oken a dveří ze zadní strany u nebytového prostoru č. 101 Kozlovská 4 

(113 200 Kč), 

 výměnu oken a dveří včetně prací souvisejících u nebytového domu Jateční 26 

(321 800 Kč), 

 výměnu výloh a dveří do nebytových prostor včetně prací souvisejících v bytovém domě 

Kratochvílova 20 (445 400 Kč), 

 nákup zařízení pro kuchyň v Domově pro seniory – konvektomat, vodní lázeň, kotel, 

myčka černého nádobí (924 300 Kč), 

 zajištění inspekční prohlídky dvou výtahů u bytového domu s pečovatelskou službou 

Fűgnerova 1 (12 100 Kč), 

 výměnu zvonkového tabla v domě s pečovatelskou službou Jižní čtvrť I/25 (26 300 Kč), 

 opravu a úpravu prostor WC pro imobilní nájemce v suterénu domu s pečovatelskou 

službou Tyršova 404/68 (207 400 Kč), 

 opravu elektroinstalace bytu č. 18 v domě s pečovatelskou službou Na Hrázi 32 

(27 800 Kč), 

 výrobu a montáž dřevěné pergoly u domu s pečovatelskou službou U Žebračky 18 

(99 200 Kč), 

 dodání a montáž klimatizace do místnosti řidičů na autobusovém nádraží v Přerově 

(25 500 Kč), 

 dodatečný návrh statika na dozajištění budovy MŠ Přerov, U Tenisu 2 a opravu porušené 

kanalizace (109 100 Kč), 
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 zpracování statického posouzení na zajištění budovy a návrhu opatření na objekt 

MŠ Újezdec, Hlavní 61 - demolice přístavku, který způsobuje statické poruchy objektu 

(35 000 Kč), 

 opravu svodů a výměnu 2 čistících kusů dešťové kanalizace v objektu Městského domu 

v Přerově (12 700 Kč), 

 renovaci dveří na Zámku Přerov (69 900 Kč), 

 úhradu pravidelné elektro revize za rok 2018 u kaplí v Čekyni, Kozlovicích, Vinarech 

a Penčicích (6 300 Kč), 

 úhradu pravidelné elektro revize za rok 2018 v Dělnickém domě v Lověšicích (7 900 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace na opravu stávajícího hygienického zařízení a šaten 

v objektu Zimního stadionu v Přerově (139 200 Kč), 

 opravu a servis kompresoru SABROE SAB 128 v objektu Zimního stadionu v Přerově 

(184 000 Kč), 

 kácení dřevin v areálu MŠ Sokolská 26 (20 400 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace na rozdělení vodovodní instalace v objektu 

MŠ Sokolská 26 (24 200 Kč), 

 oplocení včetně branky v areálu MŠ Sokolská 26 (26 300 Kč), 

 dokončení návrhu statika na závěrečné zajištění budovy ATLAS a BIOS Žižkova 12 

(111 700 Kč), 

 zabezpečení přístupových míst do objektu Čechova 43 (10 000 Kč), 

 opravu zámku na vratech v objektu Palackého 19 (800 Kč), 

 opravu kanalizační přípojky pro restauraci U Komára, U Bečvy 804/1 (253 500 Kč), 

 zabezpečení přístupových míst do objektu Strojař (20 000 Kč), 

 dodání a výměnu 3 ks ventilů k pisoárům v objektu Chemoprojektu (2 900 Kč), 

 výměnu oken v objektu staré části budovy ZŠ Předmostí 1. NP (417 200 Kč), 

 úhradu pravidelné elektro revize za rok 2018 u kiosku v Michalově, v objektu TGM 3 

a v objektu bývalé MŠ v Žeravicích (14 300 Kč), 

 opravu žlabů včetně jejich čištění na márnicích hřbitova Lověšice (6 600 Kč) a Čekyně 

(3 500 Kč), 

 úhradu pravidelné elektro revize za rok 2018 v hasičských zbrojnicích v místních částech 

Henčlov, Kozlovice a Vinary (6 900 Kč), 

 dodání a montáž kuchyňské linky v budově SDH Přerov, Šířava 25 (34 100 Kč). 

 
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 

209 907,7 * + 4 910,3 214 818,0 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 28 493,3 * + 2 742,3 31 235,6 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 463,1 * + 896,0 6 359,1 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

7 401,8 * + 1 272,0 8 673,8 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 910 300 Kč do rozpočtu roku 2019. 

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

prostor za rok 2018, rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady je vracen jednotlivým 

nájemcům. 

 
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 

214 818,0 * + 6,0 214 824,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 7XX  Činnost místní správy 36,0 + 6,0 42,0 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 

opatření – převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 6 000 Kč do rozpočtu roku 

2019 na vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. 

 

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

214 824,0 * + 382,5 215 206,5 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1069 840  Ostatní správa v zemědělství 30,0 + 382,5 412,5 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 382 500 Kč do rozpočtu roku 2019. Finanční 

prostředky budou vynaloženy na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 

obvod Přerov. 

 
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 

215 206,5 * + 200,0 215 406,5 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 1 916,3 + 200,0 2 116,3 

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

výši 200 000 Kč do rozpočtu roku 2019. 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 

Dluhonice (39 600 Kč), Újezdec (4 000 Kč), Kozlovice (17 900 Kč), Lověšice (2 400 Kč), 

Penčice (1 600 Kč), Čekyně (28 200 Kč), Vinary (62 100 Kč), Henčlov (22 800 Kč), 

Předmostí (3 800 Kč), Lýsky (15 100 Kč) a Popovice (2 500 Kč). 

 
PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 

– ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

215 406,5 * + 218,7 215 625,2 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 303,4 * + 218,7 24 522,1 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 35 363,2 * + 218,7 35 581,9 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

výši 218 700 Kč do rozpočtu 2019. Jedná se o v minulých letech nevyčerpané finanční 

prostředky jednotlivých místních výborů určené na nákup materiálu, drobného vybavení 

a pohonných hmot. Jedná se o místní části Dluhonice (52 500 Kč), Újezdec (800 Kč), 

Kozlovice (17 200 Kč), Lověšice (9 700 Kč), Penčice (26 300 Kč), Čekyně (33 700 Kč), 

Vinary (33 200 Kč), Žeravice (2 100 Kč), Henčlov (5 700 Kč) a Lýsky (37 500 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 

215 625,2 * + 11 205,3 226 830,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 4 883,0 * + 2 257,9 7 140,9 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

4 700,6 * + 6 400,8 11 101,4 

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

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

572,1 * + 124,0 696,1 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

327,9 * + 587,8 915,7 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 427,5 * + 276,0 1 703,5 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 149,2 * + 215,2 10 364,4 

3631 520  Veřejné osvětlení 7 583,9 * + 123,3 7 707,2 

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 643,4 * + 50,0 693,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

8 666,2 * + 1 112,3 9 778,5 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

536,0 * + 13,8 549,8 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 

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

finančních prostředků v celkové výši 11 205 300 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 2019. Finanční prostředky budou 

převedeny následovně: 

 místní část Dluhonice (UZ 443)           1 429 600 Kč 

 místní část Újezdec (UZ 444)  282 900 Kč 

 místní část Kozlovice (UZ 445)          1 671 400 Kč 

 místní část Lověšice (UZ 446)  160 600 Kč 

 místní část Penčice (UZ 458)              1 648 400 Kč 

 místní část Čekyně (UZ 470)          1 368 100 Kč 

 místní část Vinary (UZ 471)          1 803 600 Kč 

 místní část Žeravice (UZ 472)  856 300 Kč 

 místní část Henčlov (UZ 473)  245 400 Kč 

 místní část Lýsky (UZ 475)  973 300 Kč 

 místní část Popovice (UZ 476)  765 700 Kč 

Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.  

 
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 

226 830,5 * + 1 205,1 228 035,6 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 842,2 + 1 205,1 4 047,3 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků v celkové výši 1 205 100 Kč do rozpočtu roku 2019. Smluvně nebo objednávkou 

vázané prostředky budou vynaloženy na: 

 nákup 2 služebních vozidel městské policie (1 061 100 Kč), 

 instalaci policejní výbavy služebního vozidla – reflexní polepy dle zákona, instalace 

radiostanice (19 000 Kč), 

 nákup pistolí v rámci obnovy služebních zbraní (125 000 Kč). 

 

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 + 959,4 959,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 5 955,2 + 959,4 6 914,6 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 959 400 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2019. 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. 
 


