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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 

216 121,8 * + 108,0 216 229,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 600,0 + 108,0 708,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků ve výši 108 000 Kč do rozpočtu roku 2020. Finanční prostředky budou 
vynaloženy na úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky 
„Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově“. 
 
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 

216 229,8 * + 27,0 216 256,8 

* 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) 

260,8 + 27,0 287,8 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 27 000 Kč do rozpočtu roku 2020. Finanční prostředky budou vynaloženy 
na úhradu odměny pro belgická města, která participovala na projektu Fondu Aktivit 
CIVITAS.  
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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 

216 256,8 * + 4 585,7 220 842,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3725 210  Využívání a zneškodňování  
 komunálních odpadů (akcie  
 odpady) 

0,0 + 654,7 654,7 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 
 z příjmů právnických osob za obce, 
 DPH) 

27 700,0  + 3 931,0 31 631,0 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve  výši 
4 585 700 Kč do rozpočtu 2020, které budou použity na: 

� nákup akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje 
(654 700 Kč), 

� úhradu DPH vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě za prodej pozemků Panattoni 
Czech Republic Development, s. r. o z důvodu časového posunu v odvodu daně 
(3 931 000 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 

220 842,5 * + 4 348,5 225 191,0 

* 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) 

7  010,6 + 1 707,6 8 718,2 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500190 
 – Zajištění přenosu dat a informací  
 v územní samosprávě města  
 Přerova (IOP 09) -  udržitelnost) 

6 386,2 + 2 254,0 8 640,2 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500383 
 – Modernizace agendových  
 informačních systémů magistrátu  
 (IOP 028) - udržitelnost) 

1 000,0 + 386,9 1 386,9 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 31 675,9  + 1 707,6 33 383,5 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 4 348 500 Kč do rozpočtu roku 2020. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 
vynaloženy na: 
� nákup 2 ks powerbank k tabletům, ergonomické vertikální myši, 13 ks notebooků, 30 ks 

tiskáren, podávacích segmentů na opravy tiskáren a drobného materiálu (klávesnice, 
myši, kabely) (706 400 Kč), 

� úhradu za poskytování internetu za prosinec 2019 (10 300 Kč), 
� úhradu za opravu tiskárny (2 500 Kč), 
� technickou podporu VMware, pravidelnou servisní podporu CityWare, maintenance 

MyQ, atest dlouhodobého řízení ISVS, pravidelnou platbu za zálohování (304 800 Kč), 
� programové vybavení – licence Kofax (19 800 Kč) a WinSrvDC2019 (204 000 Kč), 
� rozšíření tiskového řešení 3 ks Kyocera (338 800 Kč),  
� rozvoj widgetu Georeport (121 000 Kč), 
� akci „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) – 

udržitelnost“ (2 254 000 Kč), 
� akci „Modernizace agendových informačních systémů magistrátu (IOP 028) – 

udržitelnost“ (386 900 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 

225 191,0 * + 618,6 225 809,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 150,0 + 363,0 513,0 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. (koncepce a rozvoj) 

400,1 + 255,6 655,7 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 618 600 Kč do rozpočtu roku 2020. Smluvně či jinak vázané 
prostředky budou vynaloženy na: 
� pořízení regulačního plánu – řešení bloku kolem tzv. průpichu, jenž je vymezen 

vzdálenější stranou ul. Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova 
a Kojetínská (363 000 Kč), 
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� vyhotovení Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou 
(52 300 Kč), 

� zpracování studie Cyklostezka Přerov – Dluhonice (58 100 Kč), 
� zhotovení územně plánovacího podkladu na akci „Urbanistická studie místní části Přerov 

– Dluhonice, aktualizace“ (145 200 Kč). 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

225 809,6 * + 13 342,3 239 151,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

0,0 + 13 342,3 13 342,3 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 346,5 + 13 342,3 36 688,8 

  
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 13 342 300 Kč do rozpočtu roku 2020. Smluvně vázané prostředky budou 
vynaloženy v rámci probíhající rekonstrukce železniční stanice Přerov na vybudování 
podchodu u cyklostezky pod železniční tratí SŽDC. 

 
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 

239 151,9 * + 406,0 239 557,9 

* 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. 

4 212,4 + 406,0 4 618,4 

 



5 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 406 000 Kč do rozpočtu roku 2020. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 
� úhradu za vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p. č. 368/2 a p. č. 

368/4 v k. ú. Předmostí za účelem směny těchto pozemků (10 000 Kč), 
� úhradu za provedení vytyčení hranic pozemků Strhance (60 000 Kč), 
� úhradu za vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 482/1 v k. ú. 

Penčičky (6 000 Kč), 
� úhradu za vyhotovení znaleckého posudku na p. č. 138 v k. ú. Lýsky (6 000 Kč), 
� úhradu znaleckého posudku pozemků p. č. 606 a p. č. 607 v k. ú. Dluhonice (6 000 Kč), 
� výkup části pozemku p. č. 206 v k. ú. Lýsky (318 000 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 

239 557,9 * + 538,3 240 096,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 372,3 + 448,2 7 820,5 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 041,1 + 90,1 7 131,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 538 300 Kč do rozpočtu roku 2020. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 448 200 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

� ošetření spár a trhlin v komunikacích (100 000 Kč), 
� úpravu programu řízení a na výměnu žárovek za Led vložky u světelného 

signalizačního značení na křižovatce ul. Velká Dlážka x Kopaniny (199 600 Kč), 
� vypracování technické pomoci k vybudování místa pro přecházení na silnici I/55 ul. 

Durychova (14 700 Kč), 
� vypracování technické pomoci k úpravě parkování vozidel ve vjezdu z ul. Žižkova do 

vnitrobloku ul. Želatovská a gen. Janouška (9 700 Kč), 
� vypracování technické pomoci k doplnění dopravního značení na ul. Dvořákova 

k zajištění bezpečného výjezdu ze zahrádkářské kolonie (7 800 Kč), 
� doplnění dopravního značení na ul. Dvořákova na základě vypracované technické 

pomoci k bezpečnému výjezdu ze zahrádkářské kolonie (58 100 Kč), 
� vypracování technické pomoci k doplnění dopravního značení před přechodem pro 

chodce u autobusové zastávky v Henčlově (7 900 Kč), 
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� vypracování technické pomoci k doplnění dopravního značení k navedení vozidel do 
průmyslové zóny v Henčlově (7 900 Kč), 

� doplnění dopravního značení na základě vypracované technické pomoci k doplnění 
dopravního značení před přechod pro chodce u autobusové zastávky v Henčlově 
(29 000 Kč), 

� doplnění dopravního značení na základě vypracované technické pomoci k doplnění 
dopravního značení k navedení vozidel do průmyslové zóny v Henčlově (13 500 Kč). 

� ve výši 90 100 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací, a to 
na: 
� vypracování projektové dokumentace řešící umístění dvou zábradlí na schodištích 

v blízkosti bytového domu č. p. 25 a 27 na ul. Želatovská (15 000 Kč), 
� nákup sloupků a jejich instalaci na chodníku ul. Blahoslavova x nám. T. G. Masaryka 

(75 100 Kč). 

 
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 

240 096,2 * + 7 662,0 247 758,2 

 

* 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 

2 000,0 + 1 222,0 3 222,0 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 52000360 
 – LHC Přerov 2 - první sadba do   
 nepřipravené půdy - jamková,   
 vylepšování, strojní příprava půdy) 

2 400,0 + 4 042,9 6 442,9 

2310 520  Pitná voda 0,0 + 30,0 30,0 

2321 529  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (rezerva na 
obnovu) 

1 641,0 + 1 000,0 2 641,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

697,0 + 193,0 890,0 

3341 52X  Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 100,0 + 50,3 150,3 



7 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

813,4 + 695,9 1 509,3 

3631 52X  Veřejné osvětlení 6 796,0 + 241,3 7 037,3 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 340,0 + 54,4 394,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

6 363,5 + 132,2 6 495,7 

 

 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 7 662 000 Kč do rozpočtu roku 2020. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 
� těžbu dříví – původní termín dokončení těžby byl k 30.11.2019. Z důvodu těžby 

v náročném terénu a vlivem klimatických podmínek byl termín dokončení prodloužen na 
30. března 2020 (1 222 000 Kč),  

� akci „LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní 
příprava půdy“ – akce nebyla zařazena do rozpočtového opatření převody – akce 
a projektové dokumentace, jelikož žádost o její převod byla podána až po odevzdání 
návrhů do Rady města Přerova (4 042 900 Kč), 

� vypracování projektové dokumentace na novou vrtanou studnu na pozemku p. č. 216/9 
v k. ú. Předmostí (30 000 Kč), 

� tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury (1 000 000 Kč), 
� renovaci pískovcové kašny na nám. T. G. Masaryka (193 000 Kč), 
� výměnu akumulátorů a kontrolu bezdrátového rozhlasu u celkem 57 ks přijímacích hnízd 

– Přerov, Henčlov, Dluhonice (50 300 Kč), 
� nákup a montáž kolotoče na dětské hřiště Dvořákova (40 100 Kč), 
� opravu herních prvků na dětských hřištích v Přerově – Kabelíkova 3 – 5, Vaňkova, 

Želatovská 12 (54 500 Kč), 
� opravu herních prvků na dětských hřištích v Přerově – B. Němce 13, Želatovská 35 – 

Kabelíkova, Kozlovská 51 (40 500 Kč), 
� dodávku a montáž herních prvků na dětských hřištích – B. Němce 13, Želatovská 17, 

Dvořákova 18 (560 800 Kč), 
� nové veřejné osvětlení v ul. Za Školou, Kozlovice (45 000 Kč), 
� vypracování projektové dokumentace na nové veřejné osvětlení v ul. Na Vrbovcích, 

U Pomníku, Záhumení, Kozlovice (50 000 Kč), 
� demontáž sloupů veřejného osvětlení a jejich náhradu za nové sloupy v ul. Dvořákova 

(64 100 Kč), 
� opravu vyhnutého sloupu – naproti bývalého objektu GAMBRO (11 200 Kč), 
� výměnu sloupu veřejného osvětlení včetně svítidla na ul. Kopaniny, které bylo poškozeno 

při dopravní nehodě (22 000 Kč), 
� opravu celkem 2 ks rozvaděčů veřejného osvětlení v ul. Durychova a Interbrigadistů 

(49 000 Kč), 
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� nákup odpadových nádob na bioodpad (54 400 Kč), 
� nákup rostlinného materiálu pro výsadbu ve městě, parku Michalov a skleníku 

(120 200 Kč), 
� vypracování projektové dokumentace k povolení stavby „Montovaný objekt – sklad 

technického zázemí hřiště v Popovicích (12 000 Kč). 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

247 758,2 * + 17,4 247 775,6 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3326 520  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí  

0,0 + 17,4 17,4 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 36 388,8 * + 17,4 36 706,2 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 17 400 Kč do rozpočtu roku 2020. 
Dotační smlouvou vázané prostředky budou vynaloženy na opravu čestného hrobu paní Jiřiny 
Haukové. 

 
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 

247 775,6 * + 382,5 248 158,1 

 

* 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 20,0 + 382,5 402,5 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 382 500 Kč do rozpočtu roku 2020. 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 

248 158,1 * + 223,8 248 381,9 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 390,6 + 223,8 2 614,4 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 223 800 Kč do rozpočtu roku 2020. 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 (50 400 Kč), Újezdec (300 Kč), Kozlovice (26 600 Kč), Lověšice (2 400 Kč), 
Penčice (11 300 Kč), Čekyně (41 200 Kč), Vinary (48 300 Kč), Žeravice (12 200 Kč), 
Henčlov (20 700 Kč), Předmostí (7 700 Kč), Lýsky (2 300 Kč) a Popovice (400 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 

248 381,9 * + 286,3 248 668,2 

 * 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) 24 511,3  + 286,3 24 797,6 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 383,5 * + 286,3 33 669,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 286 300 Kč do rozpočtu 2020. 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 (79 900 Kč), Újezdec (7 800 Kč), 
Kozlovice (3 000 Kč), Lověšice (2 300 Kč), Penčice (36 700 Kč), Čekyně (31 800 Kč), 
Vinary (28 800 Kč), Žeravice (34 600 Kč), Henčlov (12 100 Kč), Lýsky (48 400 Kč) 
a Popovice (900 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 

248 668,2 * 11 907,2 260 575,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 820,5 * + 1 507,4 9 327,9 

2212 550  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5502027 
 – Oprava komunikace ul. K Bráně,  

 Lýsky) 

0,0 + 604,5 604,5 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 131,2 * + 6 300,3 13 431,5 

2333 520  Úpravy drobných vodních toků  0,0  + 44,2 44,2 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

890,0 * + 96,6 986,6 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

604,0 + 737,8 1 341,8 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 509,3 * + 288,6 1 797,9 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 896,9 + 929,6 10 826,5 

3631 52X  Veřejné osvětlení 7 037,3 * + 94,1 7 131,4 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 394,4 * + 50,0 444,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

6 495,7 * + 1 191,5 7 687,2 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

815,0  + 62,6 877,6 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků v celkové výši 11 907 200 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 2020. Finanční prostředky budou 
převedeny následovně: 
� místní část Dluhonice (UZ 443)           1 845 700 Kč 
� místní část Újezdec (UZ 444)   248 800 Kč 
� místní část Kozlovice (UZ 445)           1 755 700 Kč 
� místní část Lověšice (UZ 446)   569 800 Kč 
� místní část Penčice (UZ 458)               1 505 600 Kč 
� místní část Čekyně (UZ 470)           2 134 800 Kč 
� místní část Vinary (UZ 471)              785 600 Kč 
� místní část Žeravice (UZ 472)   787 400 Kč 
� místní část Henčlov (UZ 473)   219 800 Kč 
� místní část Lýsky (UZ 475)           1 082 900 Kč 
� místní část Popovice (UZ 476)    971 100 Kč 
Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.  
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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 + 1 232,2 1 232,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 6 179,0 + 1 232,2 7 411,2 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 1 232 200 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2020. 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. 
 


