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Důvodová zpráva: 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 280,5 + 62,5 3 343,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 851,5 + 62,5 26 914,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 945,8 + 62,5 47 008,3 

 

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

o 62 500 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu technického zhodnocení budovy a změny transferového podílu 

ZŠ Přerov, Trávník 27. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

272 298,5  + 23,9 272 322,4 

  

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

17 104,8 + 23,9 17 128,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 17 104,8 + 23,9 17 128,7 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 23 900 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku 

hospodaření roku 2018 budou použity na zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku – 

digitální kopírky a interaktivního displeje do učebny v knihovně. 

 
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 

272 322,4 * + 121,0 272 443,4 

* 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 

17 317,2 + 121,0 17 438,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 317,2 + 121,0 17 438,2 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 121 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku 

hospodaření roku 2018 budou použity na pokrytí nákladů spojených s havárií rozvodů 

v městském domě, konkrétně na výměnu rozvodu vody a elektrického ohřívače vody. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2221 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500250 

 - Autobusová zastávka  

 ul. Kabelíkova) 

1 300,0 - 1 300,0 0,0 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210250 

 - Autobusová zastávka  

 ul. Kabelíkova) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků z rozpočtu 

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

výši 1 300 000 Kč na realizaci akce „Autobusová zastávka ul. Kabelíkova“: 

 

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) 

401,3 + 0,1 

 

401,4 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 343,0 * + 0,4 

 

3 343,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 433,1  + 0,1 12 433,2 

3113 610  Základní školy 26 914,0 * + 0,4 26 914,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 008,3 * + 0,5 47 008,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 500 Kč. 

Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny odpisového plánu 

z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 433,2 * - 300,0 12 133,2 

3111 510  Mateřské školy 311,3 + 300,0 611,3 

* 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 

61X  Školská zařízení 47 008,8 * - 300,0 46 708,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků z rozpočtu 

odboru sociálních věcí a školství do rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb ve 

výši 300 000 Kč na opravy elektroinstalace pro prádelny Jasínkova a Kouřílkova. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

272 443,4 * + 226,0 272 669,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 133,2 * + 226,0 12 359,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 708,8 * + 226,0 46 934,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 226 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou použity na 

odstranění havarijních stavů kotlů v MŠ Čekyně (171 000 Kč) a opravu dlažby v MŠ Vinary 

(55 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

348,8 - 5,0 343,8 

3211 610  Vysoké školy 0,0 + 5,0 5,0 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč 

za účelem poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis Vysoké škole logistiky 

o. p. s., na částečnou úhradu nákladů společnosti spojených s organizací Mezinárodní 

studentské vědecké konference. Bude převedena část rezervy vyčleněná na individuální 

dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2229   Ostatní přijaté vratky 

 transferů 

0,0 + 211,5 211,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 60 484,9 + 211,5 60 696,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 60 484,9 + 211,5 60 696,4 

 

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

o 211 500 Kč. Část vratky (50 %) příspěvku na provoz Sociálních služeb města Přerova za 

rok 2018 bude použita na úpravu zázemí pro pracovníky  domu s pečovatelskou službou 

(DPS) Fügnerova, vybudování šatny pro pečovatelky včetně nábytku a vybudování 

zahradního altánu v DPS Předmostí.  

 
ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

272 669,4 * + 1 415,9 274 085,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů právnických osob za obce, 

 DPH) 

36 018,1  + 1 415,9 37 434,0 
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Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 415 900 Kč. 

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou použity na dofinancování 

úhrady DPH vyplývající ze smlouvy za prodej pozemků. 

 
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 

274 085,3 * + 1 000,0 275 085,3 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500547 

 - Docházkový systém) 

0,0 + 1 000,0 1 000,0 

 

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

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou použity na akci „Docházkový 

systém“. Stávající smlouva o servisní a technické podpoře je uzavřena na dobu určitou a její 

platnost již nelze opakovaně prodlužovat. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

275 085,3 * + 962,3 276 047,6 

* 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) 

10 877,8 + 502,9 11 380,7 

6171 360  Činnost místní správy 

 (správa) 

24 522,1 + 459,4 24 981,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 35 581,9 + 962,3 36 544,2 
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Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 962 300 Kč. 

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018, budou vynaloženy na  

 výměnu Backup serveru pro zálohování (261 000 Kč), 

 výdaje oddělení informačních a komunikačních služeb spojené s GDPR (241 900 Kč), 

 výdaje oddělení vnitřních služeb spojené se zabezpečením kanceláří z důvodu 

zavedení GDPR (459 400 Kč). 

 

ODBOR SPRÁVY MAJEKTU 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 

276 047,6 * + 2 931,4 278 979,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 518  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

0,0 + 13 500,0 13 500,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 74 883,3 - 10 568,6 64 314,7 

 

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

rozpočtu o 13 500 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 ve výši 

2 931 400 Kč a z rezervy k tomuto účelu vytvořené ve výši 10 568 600 Kč budou použity na 

financování provozu sportovišť města Přerova v období 5 – 12/2019.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

278 979,0 * + 1 500,0 280 479,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200473 

 - Inventarizace stromů na území  

 města) 

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

 

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

rozpočtu o 1 500 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

použity na zpracování inventarizace stromů na území města Přerova. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

280 479,0 * + 120,0 280 599,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

  

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2331 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200421 

 - Kontejner na mobilní  

 protipovodňové hrazení) 

0,0 + 120,0 120,0 

 

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

rozpočtu o 120 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

použity na nákup 4 ks výsuvných plat se zvýšenou nosností pro ukládání celkem 104 ks 

hliníkových hradidel v kontejneru na přepravu mobilního protipovodňového hrazení, včetně 

jejich montáže. Dále na výrobu a dodání speciálního manipulačního vozíku pro přepravu 

hradidel při jejich montáži na určená místa protipovodňových zdí kolem řeky Bečvy 

v Přerově. Jedná se o dovybavení kontejneru pro prvky mobilního protipovodňového hrazení 

na základě požadavků zástupců HZS Olomouckého kraje. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

280 599,0 * + 3 700,0 284 299,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200360 

 - LHC Přerov 2 - první sadba do  

 nepřipravené půdy - jamková,  

 vylepšování, strojní příprava půdy) 

4 496,9 + 3 700,0 8 196,9 

 

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

rozpočtu o 3 700 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

použity na zajištění těchto činností – vyžínky buřeně, stavba oplocenek, strojní příprava půdy, 

likvidace klestu, zalesňování a nátěry proti okusu.  
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

284 299,0 * + 940,0 285 239,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300546 

 - Převod pozemku p. č. 6850/5,  

 koryto vodního toku v k. ú. Přerov) 

40,0 + 940,0 980,0 

 

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

rozpočtu o 940 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

použity na úplatný převod pozemku p. č. 6850/5 v k. ú. Přerov, jedná se o koryto vodního 

toku. Záměr schválila Rada města Přerova na své schůzi dne 10.08.2018. Vzhledem k tomu, 

že došlo k navýšení ceny ze strany prodejců o 40 000 Kč, byla tato akce o předmětnou částku 

dofinancována rozpočtovým opatřením, které je součástí návrhu pro 14. schůzi Rady města 

Přerova, která se bude konat dne 18.04.2019. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

285 239,0 * + 10,0 285 249,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

4 104,2 + 10,0 4 114,2 

 

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

rozpočtu o 10 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

vynaloženy na výkup id. ½ pozemku p. č. 590/7 v k. ú. Předmostí.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n.  

4 114,2 * - 16,4 4 097,8 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. 

0,0 + 16,4 16,4 

* 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 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 

34 107,4  + 16,4 34 123,8 

  

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

finančních prostředků ve výši 16 400 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu daru 

Astronomickému spolku „v likvidaci“ na ukončení činnosti spolku, jenž byl vlastníkem 

movitých věcí, které budou převedeny do vlastnictví města.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

285 249,0 * + 2 797,0 288 046,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství 6 359,1 + 200,0 6 559,1 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400494 

 – Výměna oken pavlačí - Gen.  

 Štefánika 7) 

800,0 + 593,5 1 393,5 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400548 

 – Výměna stoupacích rozvodů SV  

 a TUV vč. rekonstrukce koupelen,  

 Gen. Štefánika 6) 

0,0 + 1 439,5 1 439,5 

3613 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402012 

 – Výměna výloh, Kratochvílova 14  

 (pasáž)) 

0,0 + 564,0 564,0 

 

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

rozpočtu celkem o 2 797 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 

budou vynaloženy na: 

 výměnu oken a dveří z uliční strany, Kozlovská 2 (200 000 Kč), 

 dofinancování akce „Výměna oken pavlačí - Gen.  Štefánika 7“ (593 500 Kč), 

 akci „Výměna stoupacích rozvodů SV a TUV vč. rekonstrukce koupelen, 

Gen. Štefánika 6“ (1 439 500 Kč), 

 akci „Výměna výloh, Kratochvílova 14 (pasáž)“ (564 000 Kč). 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

288 046,0 * + 1 074,0 289 120,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500447 

 - Rekonstrukce propustku Popovice  

 a Vinary) 

3 946,2 + 1 074,0 5 020,2 

 

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

rozpočtu o 1 074 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

použity na dofinancování rekonstrukce propustku v Popovicích. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

289 120,0 * + 234,1 289 354,1 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 100,2 + 234,1 4 334,3 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 234 100 Kč. 

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou použity na: 

 dofinancování nového služebního vozidla (33 500 Kč), 

 světelné a zvukové výstražné zařízení (76 800 Kč), 

 reflexní polepy a nápisy na vozidlo (11 000 Kč), 

 kamerový systém do zásahového vozidla a vozidla pro psovody (53 600 Kč), 

 pohonné hmoty (45 000 Kč), 

 přepravní boxy pro převoz služebních psů (14 200 Kč). 
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ZAPOJENÍ DOTACÍ 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

 

4 625,6 + 4 766,9 9 392,5 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

 

0,0 + 10 174,2 10 174,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 64 314,7 *  + 14 941,1 79 255,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

Do rozpočtu města budou zapojeny investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 

v celkové výši 14 941 056,32 Kč získané na akce „Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem I 

(ITI) (2 259 696,38 Kč), „Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI)“ (7 592 384,56 Kč) 

a „Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI)“ (5 088 975,38 Kč). Vzhledem k tomu, že 

realizace akcí již byla ukončena a dotace byly poskytnuty následně, budou předmětné finanční 

prostředky převedeny do rezervy za účelem financování dostavby domova pro seniory - 

pavilon G (8 808 400 Kč), dofinancování spoluúčasti na stavbě silnice I/55 Přerov – průtah 

centrem, 1. etapa – průpich (5 000 000 Kč) a strategických akcí nad 500 tis. Kč 

(1 132 700 Kč). 

 
REZERVA ROZPOČTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

289 354,1 * + 200 559,2 489 913,3 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 79 255,8 * + 157 999,2 237 255,0 

2399 210  Ostatní záležitosti vodního  

 hospodářství (akcie VaK) 

0,0 + 42 560,0 42 560,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 



- 13 - 

 

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zdrojů rezervy roku 2018 

ve výši 157 999 200 Kč za účelem: 

 kompenzace provozu autobusové dopravy – odvolací řízení (9 500 000 Kč), 

 stavebních úprav kina Hvězda (10 000 000 Kč), 

 úhrady nákladů souvisejících s prodejem objektu Čechova 43 – pokuta (7 850 000 Kč), 

 spolufinancování stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – průpich 

(17 200 000 Kč), 

 konání místního referenda (1 410 000 Kč), 

 financování samostatného parkovacího systému za nádražím (12 677 600 Kč), 

 vybudování přeložky nízkého napětí na Svépomoci - další etapy (1 210 000 Kč), 

 dotace SK Žeravice – schválený záměr (3 260 000 Kč), 

 rezervy na havárie a nerozpočtované výdaje (30 000 000 Kč), 

 dostavby domova pro seniory – pavilon G (61 191 600 Kč),  

 VaK Přerov (3 700 000 Kč). 

Zbývající prostředky ve výši 42 560 000 Kč jsou určeny na spolufinancování projektu formou 

účasti statutárního města Přerova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody 

a kanalizace Přerov, a. s. (dále VaK Přerov) s využitím přednostního práva na úpis akcií, 

o kterém bude rozhodovat příslušný orgán VaKu Přerov v průběhu roku 2019. Mezi 

statutárním městem Přerov a společností VaK Přerov byla dne 02.07.2018 podepsána Dohoda 

o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa 

v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“. Účelem této dohody je 

sjednat podmínky spolupráce mezi oběma smluvními subjekty s tím, že statutární město 

Přerov se mimo jiné zavázalo poskytnout společnosti výše uvedené finanční zdroje na 

výstavbu ČOV a kanalizace Čekyně.  

 
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 

489 913,3 * + 98 000,0 587 913,3 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3632 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 

 – Rekonstrukce smuteční síně na  

 Městském hřbitově v Přerově) 

0,0 + 33 000,0 33 000,0 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210239 

 – Energetická opatření v budově  

 č. p. 2804/2 na nám. Přerovského  

 povstání) 

0,0 + 12 500,0 12 500,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 237 255,0 * + 52 500,0 289 755,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem 

o 45 500 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou použity na 

financování: 

 1. a 3. etapy akce „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově“, 

přičemž první etapa řeší rekonstrukci a interiérové úpravy obřadní síně a třetí etapa 

rekonstrukci navazujících zpevněných ploch, odvodnění u obřadní síně a úpravu okolí 

(33 000 000 Kč), 

 akce „Energetická opatření v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání“ 

(12 500 000 Kč).  

Zbývající finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 ve výši 52 500 000 Kč 

budou převedeny do rezervy na strategické akce nad 500 tis. Kč. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210399 

 - Oprava chodníku tř. Gen. Janouška  

 v Přerově) 

3 800,0 - 3 800,0 0,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210512 

 - Oprava podlah - 2 poschodí, ZŠ  

 Přerov, Velká Dlážka 5) 

600,0 + 1 700,0 2 300,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210513 

 - Oprava podlah - 4 poschodí, ZŠ  

 Přerov, Svisle 13) 

1 200,0 + 2 100,0 3 300,0 

 

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

prostředků ve výši 3 800 000 Kč. Finanční prostředky z akce „Oprava chodníku 

tř. Gen. Janouška v Přerově“, o jejíž realizaci v roce 2019 nebylo dosud rozhodnuto, budou 

použity na: 

 dofinancování akce „Oprava podlah – 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ 

(1 700 000 Kč), 

 dofinancování akce „Oprava podlah – 4 poschodí ZŠ Přerov, Svisle 3“                       

(2 100 000 Kč), 

za podmínky schválení Radou města Přerova dne 18.04.2019. Požadavek předložený 

Odborem sociálních věcí a školství byl ve výši 300 000 Kč na opravu jednoho podlaží. Po 

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a položkového rozpočtu v cenové 

úrovni 2019 dle ceníků stavebních prací jsou ceny výrazně vyšší než odhadované Odborem 

sociálních věcí a školství. Důvodem takového navýšení je zcela neodborný odhad. Vzhledem 

k tomu, že opravy chodeb v ZŠ nelze realizovat v době školního roku, je nutné dokrýt tyto 

akce nad 500 tis. Kč co nejdříve, aby mohla být zahájena veřejná soutěž na dodavatele 

a o prázdninách zahájit stavební práce.  

 


