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Důvodová zpráva: 
 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  

 GIS) 

11 380,7 - 18,0 11 362,7 

2212 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500545 

 - Dopravní kamery) 

562,0 + 18,0 580,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 544,2 - 18,0 36 526,2 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

18 000 Kč. Uspořené finanční prostředky z důvodu vysoutěžení nižší ceny za roční servisní 

podporu k produktům VMware budou použity na dofinancování akce „Dopravní kamery“. 

 
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) 287 064,0  - 200,0 286 864,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 778,5  + 200,0 9 978,5 

 

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

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

městského mobiliáře. Jedná se o 20 kusů laviček, 15 kusů betonových košů v lokalitách 

ul. Velká Dlážka, Sokolská, Dvořákova, Vaňkova, Želatovská atd. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 864,0 * - 80,0 286 784,0 

1032 520  Podpora ostatních produkčních  

 činností 

902,5 + 80,0 982,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 80 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na odstranění 

následků větrné kalamity ze dne 10. a 11.03.2019, dále na likvidaci a odstranění spadlých 

stromů z lesních cest a oplocenek. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 784,0 * - 593,0 286 191,0 

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

 - LHC Přerov 2 - první sadba do   

 nepřipravené půdy - jamková,  

 vylepšování, strojní příprava půdy) 

8 196,9 + 481,0 8 677,9 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 978,5 * + 112,0  10 090,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 593 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na nákup: 

 přípravků na ochranu nových výsadeb v LHC 2 (Svrčov) (481 000 Kč), 

 přípravků na ošetření travních porostů veřejné zeleně proti plevelu (112 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 191,0 * - 310,0 285 881,0 

3632 5XX  Pohřebnictví 60,1 + 310,0 370,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 310 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na vybudování 

50 kusů urnových šachet na hřbitově v Přerově.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 881,0 * - 130,5 285 750,5 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj              

 j. n. 

4 097,8 + 130,5 4 228,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 130 500 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na: 

 úplatný převod části pozemku p. č. 4667/1 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 50 m² 

v k. ú. Přerov. Záměr byl schválen Radou města Přerova dne 04.02.2019 (75 000 Kč), 

 úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 214/3 a p. č. 214/4 v k. ú. Penčičky 

z důvodu nového požadavku – výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Uvedené pozemky budou předmětem převodu do majetku města 

(55 500 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 750,5 * - 100,0 285 650,5 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 552,9 + 100,0 652,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 100 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na vybudování 

přístřešku na zastávce u hřbitova v Předmostí. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 650,5 * - 250,0 285 400,5 

3111 610  Mateřské školy 12 369,2 + 250,0 12 619,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 48 597,4 + 250,0 48 847,4 

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

o 250 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na opravu střechy 

MŠ Jasínkova. Jedná se o dofinancování, neboť původně vyčleněné prostředky jsou dle nové 

cenové nabídky nedostačující. Cenová nabídka za tyto práce činí 534 149 Kč. 
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MĚSTSKÁ POLICIE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 400,5 * - 52,0 285 348,5 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 334,3 + 52,0 4 386,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 52 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na nákup alkohol testeru Alcotest 6820 včetně 

příslušenství. Alkohol tester pořízený v roce 2006 neprošel v únoru zkouškou u Českého 

metrologického ústavu, oprava nebyla možná a přístroj byl vyřazen. 

 
DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 

 (transfery ze státního rozpočtu) 

12 000,0 - 5 073,8 6 926,2 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

11 103,1  + 5 073,8 16 176,9 

 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena 1. část účelové 

neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 ve výši 5 073 750 Kč. Rozpočet města 

na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v  předpokládané výši 8 500 000 Kč, 

tímto bude její přiznaná část ve výši 5 073 750 Kč převedena. Rozpočet výdaje k tomuto 

účelu již obsahuje. 

 
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 

16 176,9 * + 1 327,0 17 503,9 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 786,0 + 81,6 3 867,6 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 348,5 * + 1 245,4 286 593,9 

 

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

neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 

ve výši 1 327 000 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 (255 400 Kč). Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou 

uvolněné finanční prostředky ve výši 1 245 400 Kč převedeny do rezervy města a budou 

následně použity na dofinancování výkonu přímé sociální práce, neboť avizovaná výše dotace 

bude výrazně nižší, než jaká byla očekávána. Z poskytnuté dotace bude navýšena pouze část 

prostředků na dohody o provedení práce (81 600 Kč). 

 
DOTACE Z ÚŘADU PRÁCE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

17 503,9 * + 143,8 17 647,7 

* 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) 286 593,9 * + 143,8 286 737,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města 2019 budou zapojeny neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR v celkové 

výši 143 733 Kč na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací určené na mzdy asistentů prevence kriminality a řidiče senior taxi. 

Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu obsaženy, budou 

uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

 
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeob. pokladní správy 

 státního rozpočtu 

0,0 + 1 494,0 1 494,0 



- 6 - 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 737,7 * + 1 494,0 288 231,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace, která je určena na úhradu 

výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, ve výši 

1 494 000 Kč. Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu 

obsaženy, budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 231,7 * - 60,0 288 171,7 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 178,7  + 60,0 2 238,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 60 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na zajištění stravy pro část 

účastníků akce - Krajské kolo soutěže družstev profesionálních a dobrovolných hasičů 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje v požárním sportu. Strava bude zajištěna 

prostřednictvím Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 

 
ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1122 210  Daň z příjmů právnických 

 osob za obce 

22 000,0 - 3 430,8 18 569,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů práv. osob za obce, DPH) 

37 434,0 - 3 430,8 34 003,2 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 3 430 800 Kč.                     

V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 byla za účelem úhrady daně z příjmu 

právnických osob za město vyčleněna částka 22 mil. Kč. Na základě zpracování daňového 

přiznání činí tato daň za rok 2018 částku 18 569 170 Kč. Vzhledem k tomu, že město je 
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současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena příjmová i výdajová část 

rozpočtu. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

10 834,2  + 6 586,9 17 421,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 171,7 * - 1 010,2 287 161,5 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů práv. osob za obce, DPH) 

34 003,2 *  + 7 597,1 41 600,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 

6 586 966,15 Kč na akci „Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI). Vzhledem k tomu, 

že rozpočet je dostatečný pro pokrytí všech nákladů spojených s dokončením akce, budou 

finanční prostředky spolu s prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje použity na úhradu 

DPH stavebního pozemku p. č. 1040/6 v k. ú. Újezdec převáděného z majetku města, vše 

v rámci směnné smlouvy uzavřené dne 11.03.2019 mezi statutárním městem Přerov 

a společnosti PMS Přerov a. s..  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  

 GIS) 

11 362,7 * - 12,0 11 350,7 

2212 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500545 

 - Dopravní kamery) 

580,0 * + 12,0 592,0 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 526,2 * - 12,0 36 514,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

12 000 Kč. Uspořené finanční prostředky z důvodu vysoutěžení nižší ceny za roční servisní 
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podporu k produktům VMware budou použity na dofinancování akce „Dopravní kamery“ 

(publikování na webu města). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324 540  Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady (zálohy na služby 

 spojené s bydlením a nájmem) 

21 600,0 + 1 251,1 22 851,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 31 635,6 + 1 110,2 32 745,8 

3613 540  Nebytové hospodářství 6 559,1  + 140,9 6 700,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal v souvislosti s prováděním vyúčtování 

služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor o rozpočtová opatření – posílení 

rozpočtu celkem o 1 251 100 Kč. Do příjmové části rozpočtu budou zapojeny přeplatky 

zálohových faktur na některé služby (po odečtení nedoplatků). S ohledem na přeúčtování 

jednotlivých vyúčtovatelných služeb bude posílena výdajová část na příslušných řádcích 

rozpočtu. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství 6 700,0 * - 500,0 6 200,0 

3612 540  Bytové hospodářství 32 745,8 * + 200,0 32 945,8 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

8 673,8 + 300,0 8 973,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

finančních prostředků ve výši 500 000 Kč. Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti 

s prováděním vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a DPS na 

výplatu přeplatků. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 161,5 * - 50,0 287 111,5 

4359 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  

 sociální péče 

0,0  + 50,0 50,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

o 50 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 

pořízení 20 kusů tísňových hodinek, a to v rámci I. fáze pilotního projektu „Tísňové hodinky 

pro seniory na území města Přerova“, jehož realizaci schválila Rada města Přerova dne 

18.04.2019. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 111,5 * - 239,5 286 872,0 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 386,3 *  + 239,5 4 625,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 239 500 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na: 

 modernizaci docházkového systému – zabezpečení vstupu a dveří, monitorovací 

systémy vozidel (85 000 Kč), 

 pořízení kamery včetně příslušenství na ul. Kozlovskou (154 500 Kč). 

 
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) 

 

286 872,0 * - 263,5 286 608,5 

3412 510  Sportovní zařízení ve vlastnictví 

 obce 

 

1 999,7 + 263,5 2 263,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 263 500 Kč. Finanční prostředky z rezervy na strategické akce budou použity na 

nákup časomíry na plavecký bazén.  

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3313 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210387 

 - Stavební úpravy kina Hvězda) 

5 575,0 - 100,0 5 475,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 608,5 * - 500,0 286 108,5 

3631 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210483 

 - Rekonstrukce VO ul. Sportovní) 

0,0 + 600,0 600,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

prostředků ve výši 100 000 Kč a posílení rozpočtu o 500 000 Kč. Finanční prostředky z akce 

„Stavební úpravy kina Hvězda“ a část rezervy rozpočtu určená na strategické akce budou 

použity na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ul. Sportovní. Rekonstrukce této 

části veřejného osvětlení je nutná z důvodu realizace další připravované akce „Úprava silnice 

I/47 v místě napojení EMOS“. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3313 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210387 

 - Stavební úpravy kina Hvězda) 

5 475,0 * - 100,0 5 375,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 286 108,5 * - 1 500,0 284 608,5 

3631 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210400 

 - Rekonstrukce VO v ul. Bratrská  

 a Čapky Drahlovského v Přerově) 

0,0 + 1 600,0 1 600,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

prostředků ve výši 100 000 Kč a posílení rozpočtu o 1 500 000 Kč. Finanční prostředky 

z akce „Stavební úpravy kina Hvězda“ a část rezervy rozpočtu určená na strategické akce 

budou použity na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ul. Bratrská z důvodu 

špatného technického stavu a v některých částech i poškozených podzemních kabelů. Součástí 

rekonstrukce je i výměna stávajícího rozvaděče. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 608,5 *  - 600,0 284 008,5 

 025  Projektové dokumentace (investice) 22 427,6  + 600,0 23 027,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 600 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 

na zpracování projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, stavebního 

povolení pro provádění stavby a dalších souvisejících dokumentací, včetně položkových 

rozpočtů stavby, vše v souvislosti s akcí „Revitalizace rybníků v Předmostí“. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 981,5  - 100,0 24 881,5 

3399 360  Ostatní záležitosti kultury, církví   

 a sdělovacích prostředků 

190,0  + 100,0 290,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 514,2 * - 100,0 36 414,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

100 000 Kč. Finanční prostředky budou použity zejména na platby za převoz nábytku, 

dekorací a obsluhu do parku Michalov a zpět do skladovacích prostor v budově Smetanova 7, 

včetně doplnění vybavení pro všechny termíny daných svatebních obřadů v parku.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 881,5 *  - 130,0 24 751,5 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 561,4  + 130,0 691,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



- 12 - 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 414,2 * - 130,0 36 284,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

130 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup příkazových bloků, čistících 

a úklidových prostředků, náhradních žárovek a zářivkových těles pro nutnou výměnu. Dále 

budou využity pro drobné opravy a úhradu za teplo, z důvodu dlouhé topné sezóny. 

 
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) 284 008,5 * - 350,0 283 658,5 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

(úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 090,5 * + 350,0 10 440,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 350 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 

budou použity na: 

 kácení topolů v ul. U Výstaviště v souvislosti s prodejem pozemků (250 000 Kč), 

 speciální ořez dřevin horolezeckou technikou v Penčičkách a frézování pařezů na 

hřbitově (100 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 283 658,5 * - 471,0 283 187,5 

3631 520  Veřejné osvětlení  7 730,2 + 471,0 8 201,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 471 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 

budou použity na: 

 nákup svítících vánočních ozdob napojených na veřejné osvětlení (ul. Kratochvílova, 

Velká Dlážka a Hranická), část stávajících ozdob je již po životnosti, neopravitelná    

a nefunkční (132 000 Kč), 

 opravu stávajících svítících vánočních ozdob (339 000 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 283 187,5 * - 4 680,0 278 507,5 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

10 172,7 + 200,0 10 372,7 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500552 

 - Parkoviště ul. Optická) 

0,0 + 800,0 800,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500553 

 - Rekonstrukce stezky pro chodce  

 a cyklisty, ul. Kosmákova) 

0,0 + 630,0 630,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500554 

 - Rekonstrukce chodníku ul. Žižkova) 

0,0 + 2 500,0 2 500,0 

2219 550  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5502013 

 - Parkoviště ul. Kozlovská) 

0,0 + 550,0 550,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 4 680 000 Kč. Část rezervy rozpočtu určená na strategické akce bude použita na: 

 rekonstrukci chodníku u přechodu pro chodce přes ul. Kozlovská (200 000 Kč), 

 akci „Parkoviště ul. Optická“ (800 000 Kč), 

 akci „Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty, ul. Kosmákova“ (630 000 Kč), 

 akci „Rekonstrukce chodníku ul. Žižkova“ (2 500 000 Kč), 

 akci „Parkoviště ul. Kozlovská“ (550 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 507,5 * - 215,0 278 292,5 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 440,5 * + 215,0 10 655,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 215 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 

budou použity na nákup nádob a výsadbu květinových pyramid, které budou umístěny na 

náměstí TGM. Čtyři nádoby včetně doplňků budou použity opakovaně po dobu min. 5 let 

(120 000 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 292,5 * - 350,0 277 942,5 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže  1 680,5 + 350,0 2 030,5 

* 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 určené na nerozpočtované výdaje 

budou použity na likvidaci nevyhovujících herních prvků na dětských hřištích (Želatovská 31, 

Pod Valy 2 – 8 vnitroblok, Palackého 15, Trávník 33) a na havarijní opravy herních prvků, 

laviček a dopadových ploch (Budovatelů, Kozlovská 1 – 5, Kozlovská 15 – 35, Dvořákova 

18, Želatovská 35 – Kabelíkova, Vaňkova 13, Želatovská 32 – 38, Por. Vodičky 2 – 6). 

Částky na likvidaci a opravy jsou stanoveny na základě výše výdajů vynaložených 

v předchozích letech. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 277 942,5 * - 160,0 277 782,5 

3113 610  Základní školy 28 567,0 + 160,0 28 727,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 48 847,4 * + 160,0 49 007,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 160 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtové výdaje budou použity na 

navýšení příspěvku na provoz ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14, 

na základě nárůstu počtu žáků od 01.09.2019, kdy nově nastoupí 20 dětí z Rokytnice. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 277 782,5 * - 80,0 277 702,5 

4341 620  Sociální pomoc osobám v hmotné  

 nouzi a občanům sociálně  

 nepřizpůsobivým 

0,0 + 80,0 80,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 80 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 

na nákup nouzových sezónních přístřešků ve tvaru iglú pro osoby žijící bez přístřeší (18 ks 

pro 1 osobu, 2 ks pro pár), stroje k jejich čištění a dezinfekčních prostředků.  

 


