
Pořadové číslo:  7/2 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Bohumír Střelec , předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná , organizační pracovník Výboru pro místní části 

Název návrhu: 

Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. přijímá doporučení Výboru pro místní části schválit s ohledem na inflaci a výrazný nárůst 

cen stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2020 na 1.700 

Kč na obyvatele, 

 

2. ukládá Radě města Přerova při přípravě rozpočtu na rok 2020 uvedené doporučení zohlednit. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 09.12.2019 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 33/2/5/2014 schválilo na svém druhém zasedání dne 

29. 12. 2014 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova. 

  

Při sestavení návrhu rozpočtu Statutárního města Přerova je každoročně vyčleněn objem výdajů pro 

místní části. O využití těchto finančních prostředků do konkrétních oblastí a na konkrétní akce 

rozhodují místní části dle svých priorit (kultura, vybavení úřadoven, opravy apod.). Rozpis předkládají 

ve stanoveném termínu příslušným odborům, které budou výdaje realizovat. Finanční prostředky jsou 

zařazeny do rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby a jsou součástí rozpočtů příslušných 

odborů, které zabezpečí realizaci těchto akcí. 

V návrhu rozpočtu na rok 2015 byla obsažena částka ve výši 1.000 Kč na obyvatele, pro rok 2016 

částka ve výši 1.000 Kč na obyvatele, pro rok 2017 částka 1.300 Kč na obyvatele. Pro rok 2018 byla 



částka navýšena na 1.700 Kč na obyvatele a to tak, že navýšení o 400 Kč na obyvatele bylo dáno do 

finanční rezervy a rozdělení této rezervy měl navrhovat Výbor pro místní části, který je složený ze 

zástupců jednotlivých místních částí. Většina těchto navýšených financí byla použita pro zpracování 

projektových dokumentací pro realizaci oprav chodníků a komunikací v jednotlivých místních částech, 

zbývající prostředky byly rozděleny na jednotlivé místní výbory. Pro rok 2019 byla částka opět ve výši 

1.300 Kč na obyvatele.   
Na jednání Výboru pro místní části navrhl zástupce místní části Lýsky MUDr. Slováček, aby pro rok 

2020 byla částka navýšena na 1.700 Kč na obyvatele. Výbor se na svém 3. zasedání tímto návrhem 

zabýval a svým usnesením č. VMČ/1/3/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit tento 

návrh.   

Částka 1.700 Kč na obyvatele vychází ze skutečnosti, že v průběhu předcházejících let se značně 

navýšily ceny projekčních prací, které je nutno zpracovat pro přípravu realizace oprav a také se 

navýšily ceny stavebních prací, a to ať z důvodu inflace nebo z důvodu nedostatku stavebních 

kapacit a s tím spojeným zvýšením cen stavebních prací. Pro rok 2020 není předpoklad 

snižování cen stavebních prací, počítá se stále s nedostatkem stavebních kapacit a růstem cen 

stavebních prací. 

  

Celkové navýšení financí pro místní části pro rok 2020 by bylo cca 2,2 mil. Kč (počet občanů 

místních částí mimo Předmostí je 5.561 obyvatel)  

 

 


