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Důvodová zpráva: 
 
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 

328 658,6  + 387,7 329 046,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500588 
 – Náhrada SQL serveru) 

1 601,0 + 387,7 1 988,7 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 387 700 Kč. 
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na dofinancování akce 
„Náhrada SQL serveru“.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 2229   Ostatní přijaté vratky 

 transferů 

0,0 + 1 148,0 1 148,0 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

329 046,3 *  + 135,6 329 181,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 7 176,4  + 587,6 7 764,0 

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200607 
 – Rekonstrukce veřejného  
 osvětlení, ul. 1. května, Předmostí) 

0,0 + 696,0 696,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 1 283 600 Kč. Vratka příspěvku na provoz Sociálních služeb města Přerova za rok 
2019 a finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na: 

� celkovou opravu 2 ks rozvaděčů veřejného osvětlení v ul. Durychova a Interbrigadistů 
včetně jejich rozšíření o instalaci regulátorů napětí RPR plus (587 600 Kč), 

� akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. 1. května, Předmostí“. Stavební akce se týká 
přeložení veřejného osvětlení ze stávajících podpěrných bodů společnosti ČEZ Distribuce 
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a. s. na přilehlé pozemky s novými sloupy veřejného osvětlení s novými LED svítidly 
veřejného osvětlení (696 000 Kč). 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

329 181,9 *  + 500,0 329 681,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

2212 55X  Silnice 9 082,9 + 500,0 9 582,9 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 500 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou 
použity na vybudování přeložky ČEZ Distribuce a. s. na pozemku par. č. 37 v k. ú. Přerov, ul. 
Palackého. Úprava sjezdu souvisí se stavbou nové cyklostezky připravované odborem 
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 

329 681,9 * + 99,2 329 781,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100456 
 – Výměna oken a dveří v budově  
 Sokolská 26) 

0,0 + 99,2 99,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 99 200 Kč do rozpočtu roku 2020. Smluvně vázané prostředky 
budou použity na úhradu pozastávky ve výši 10 % za realizaci akce „Výměna oken a dveří 
v budově Sokolská 26“, když až následně bylo zjištěno, že pozastávku bude nutno uhradit 
v roce 2020. 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

329 781,1 * + 361,9 330 143,0 

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

rozpočet          
po úpravě 

2321 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200481 
 – Opevnění levého břehu na p. č.  
 633 v k. ú. Žeravice) 

533,8 + 341,9 875,7 

3631 52X  Veřejné osvětlení 7 764,0 * + 20,0 7 784,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 361 900 Kč do rozpočtu roku 2020. Jedná se 
o finanční prostředky místní části Žeravice, které obdržely ve výši stanoveného limitu 2019 
a tyto nebyly v loňském roce plně vyčerpány a budou použity na: 

� realizaci akce „Opevnění levého břehu na p. č. 633 v k. ú. Žeravice“ (341 900 Kč), 

� rozšíření veřejného osvětlení v ul. U Stadionu k novostavbě rodinného domu 
(20 000 Kč).  

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

330 143,0 * + 1 907,5 332 050,5 

* 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 

3 222,0 + 382,5 3 604,5 

1037 52X  Celospolečenské funkce lesů 1 000,0 + 104,0 1 104,0 

2310 520  Pitná voda 30,0 + 170,0 200,0 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  
 obce 

1 206,0 + 200,0 1 406,0 

3612 540  Bytové hospodářství 28 964,1 + 329,0 29 293,1 

3631 52X  Veřejné osvětlení  7 784,0 *  + 178,0 7 962,0 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. 

4 618,4 + 150,0 4 768,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

7 687,2 394,0 8 081,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 1 907 500 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 
budou použity na: 

� zpracování lesního hospodářského plánu na LHC Přerov 2 na období 2021 – 2030 
(289 300 Kč), 

� práce v lese - stavba oplocenek, nátěry, vyžínky, které nebylo možné provést v roce 
2019 z důvodu nedostatku pracovních sil (93 200 Kč), 

� nákup kameniva k opravě lesních cest (104 000 Kč), 

� realizaci nové vrtané studny na pozemku p. č. 216/9 v k. ú. Předmostí v lokalitě hřiště 
a starého koupaliště (170 000 Kč), 

� manipulaci s fotovoltaikou na střeše zimního stadionu (200 000 Kč), 

� úhradu finančního vyrovnání mezi statutárním městem Přerov a manželi Viznarovými 
(329 000 Kč), 

� opravy veřejného osvětlení včetně výměny kabelů v ul. Kopaniny, Kosmákova, 
U tenisu (178 000 Kč), 

� úhradu bezesmluvního užívání pozemků v majetku Lesů ČR a ÚZSVM, které by 
měly být předmětem převodu v roce 2020 (150 000 Kč), 

� akci „Velká Laguna – eliminace organického bahna použitím speciální směsi“ 
(210 000), 

� kácení dřevin, ořezy a frézování pařezů ve městě a místních částech (184 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

332 050,5 *  + 45,0 332 095,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy (individuální  
 dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

4379 63X  Ostatní služby a činnosti v oblasti  
 sociální prevence 

322,0 + 30,0 352,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 36 718,6 + 15,0 36 733,6 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem 
o 45 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na: 

� spolufinancování projektu, jehož cílem je vytvoření zahrady v přírodním stylu, která 
má plnit environmentální vzdělávání a současně má otevřít prostor pro aktivity dětí 
a seniorů k projektu Postavíme most. Jedná se o individuální dotaci pro Církevní 
mateřskou školu v Přerově (15 000 Kč), 

� uspořádání sportovní akce pro cílovou skupinu senioři „Seniorská olympiáda“ 
(30 000 Kč).  

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

332 095,5 * + 25,4 332 120,9 

* 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) 46 722,0 - 400,0 46 322,0 

3113 610  Základní školy 24 987,2 + 425,4 25 412,6 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 179,4 + 425,4 43 604,8 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 425 400 Kč pro: 
� ZŠ Boženy Němcové 16 (49 300 Kč), 
� ZŠ U Tenisu 4 (136 200 Kč), 
� ZŠ Velká Dlážka 5 (109 500 Kč), 
� ZŠ Svisle 13 (102 000 Kč), 
� ZŠ Za mlýnem (28 400 Kč), 
za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 
kancelářské a drogistické zboží od dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, nemohou využít 
v plném rozsahu náhradního plnění, protože toto je již u dodavatelů vyčerpáno. K tomuto 
posílení budou využity finanční prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu 
města a odvod bude dofinancován ze zůstatku hospodaření roku za rok 2019. 
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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 

332 120,9 * + 17,5 332 138,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

1014 840  Ozdravování hospodářských zvířat, 
 polních a speciálních plodin 
 a zvláštní veterinární péče" 

100,0 + 17,5 117,5 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 17 500 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření budou použity na 
zajištění náhradní péče o týraná zvířata, konkrétně 2 psy, jejichž majitel zemřel. Náhradní 
péče je zajišťována prostřednictvím útulku pro zvířata provozovaného Technickými službami 
města Přerova. Po pravomocném rozhodnutí soudu bude město náklady na péči uplatňovat po 
soudem určeném dědici.  

 
 MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

332 138,4 * + 41,2 332 179,6 

 * 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 3 390,2 + 41,2 3 431,4 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 41 200 Kč. Finanční 
prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na nákup alkoholtesteru zn. 
Dräger a jeho příslušenství, kdy při pravidelné kalibraci byla na stávajícím přístroji zjištěna 
závada na senzoru a její oprava by byla nerentabilní.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

332 179,6 * + 482,1 332 661,7 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 
 (Městská knihovna) 

16 878,9  + 482,1 17 361,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

610  Městská knihovna – příspěvek na provoz  
 a investice 

16 878,1  + 482,1 17 360,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 
knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 482 100 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku 
hospodaření roku 2019 budou použity na zvýšení příspěvku z důvodu navýšení tarifních platů 
dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2020.  

 
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 

332 661,7 * + 12 000,0 344 661,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210394 
 – Modernizace ZŠ Přerov,  
 Trávník 27 (ITI)) 

0,0 + 12 000,0 12 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 12 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
financování modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Trávník 27. Modernizace se 
týká vnitřních úprav objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a bezbariérové 
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úpravě objektu. Ve 2. NP dojde k rekonstrukci učeben i kabinetů a zřízení nového 
bezbariérového WC. 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

344 661,7 *  + 16 000,0 360 661,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210415 
 – Revitalizace rybníků v Předmostí – 
 I. etapa (dotace)) 

0,0 + 16 000,0 16 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 16 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
financování první části revitalizace rybníků v Předmostí – rekonstrukci chovného rybníka 
a rybochovných zařízení.  

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

360 661,7 *  + 8 000,0 368 661,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 025  Projektové dokumentace (investice) 20 963,8 + 8 000,0 28 963,8 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 8 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
zpracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy nám. TGM 16“. 

 
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 

368 661,7 *  + 752,2 369 413,9 

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

rozpočet          
po úpravě 

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

8 640,2  + 752,2 9 392,4 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 752 200 Kč. 
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na dofinancování akce 
„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) – 
udržitelnost“, neboť projekt byl v roce 2015 převzat o měsíc později než bylo plánováno, 
a tím došlo k prodloužení servisní podpory o měsíc v roce 2020.  

 
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 

369 413,9 *  + 581,4 369 995,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení  7 962,0 *  + 581,4 8 543,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 581 400 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou 
použity na výměnu zkorodovaných stožárů veřejného osvětlení po provedené defektoskopii. 
Jedná se o stožáry v ul. Mikuláškova, Blahoslavova, Želatovská a v lokalitě Laguna. 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

369 995,3 *  + 259,0 370 254,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3632 5XX  Pohřebnictví  110,0 + 259,0 369,0 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 259 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 
budou použity na: 

� rizikové kácení, úklid a frézování přestárlých tújí na hřbitově v Přerově (159 000 Kč), 

� vybudování 11 urnových šachet na hřbitově v Přerově a 1 šachty na hřbitově 
v Dluhonicích (100 000 Kč). 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

370 254,3 * + 700,0 370 954,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (úpravy veřejných prostranství aj.)  

8 081,2 * + 700,0 8 781,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 700 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou 
použity na kácení dřevin včetně rizikového kácení, ořezy, dendrologické posudky, tahové 
zkoušky a frézování pařezů. 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

370 954,3 *  + 67,7 371 022,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (úpravy veřejných prostranství aj.)  

8 781,2 * + 67,7 8 848,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 67 700 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity 
na zpracování projektové dokumentace k obnově stromořadí v ulici U Tenisu. V této lokalitě 
je nutná nová výsadba, protože stromy jsou přestárlé a ve špatném stavu. 
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MÍSTNÍ ČÁSTI 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 797,6 - 35,0 24 762,6 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500525 
 – Rekonstrukce chodníku ul.  
 Tršická, Penčice) 

780,0 + 35,0 815,0 

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

opatření 
rozpočet      

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 34 099,5 - 35,0 34 064,5 

  
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
35 000 Kč, kdy na základě dopracované projektové dokumentace je třeba dofinancovat akci 
„Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice“. Jedná se převod v rámci přidělených 
finančních prostředků místní části Penčice. 
 
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 

371 022,0 * + 2 600,0 373 622,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210616 
 – Oprava podlah - zbývající                    
 2 poschodí, ZŠ Přerov,  
 Velká Dlážka 5) 

0,0  + 2 600,0 2 600,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 600 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
realizaci akce „Oprava podlah – zbývající 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“. Jedná se 
o opravu podlah v 1. a 2. poschodí, přičemž opravy podlah v 3. a 4. poschodí byly provedeny 
v roce 2019. 
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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 

373 622,0 * + 3 550,0 377 172,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 708,0  + 3 550,0 4 258,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 3 550 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
úhradu výdajů spojených se zajištěním služeb externího administrátora veřejné zakázky (na 
administraci a organizaci soutěžního dialogu), výdaje na porotu a tzv. skicovné. 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

377 172,0 * + 20 000,0 397 172,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210490 

 – Propojení komunikace ul.  

 Kopaniny - Lipnická přes výstaviště) 

0,0  + 20 000,0 20 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 20 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
realizaci 1. etapy akce „Propojení komunikace ul. Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“. 
Předmětná akce je rozdělena do 3 etap, přičemž celkové náklady jsou odhadovány ve výši 
48 mil. Kč. 
 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
 

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

rozpočet po 
úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

1397 172,0 *  + 5,0 397 177,0 

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

rozpočet po 
úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 
 

0,0 + 5,0 5,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet po 
úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

36 733,6 * + 5,0 36 738,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč. Jedná se 
o individuální dotaci v souvislosti s konáním Benefičního Galavečera v kostele Očišťování 
Panny Marie v Dubu nad Moravou. Budou použity zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2019. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – DARY 
 
PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 
397 177,0 * + 1,0 397 178,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet  
po úpravě 

3299 610  Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 
 

0,0 + 1,0 1,0 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 
36 738,6 * + 1,0 36 739,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 000 Kč 
za účelem poskytnutí daru Nadačnímu fondu GAUDEAMUS při gymnáziu Cheb na zajištění 
organizace dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky. 
Převedeny budou zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2019. 
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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 

397 178,0 * + 15,0 397 193,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet  
po úpravě 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace  
 (individuální dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

36 739,6 * + 15,0 36 754,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 15 000 Kč. Jedná se o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace 
Přerov I, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, jehož předmětem jsou nákupy vyvíječe 
aerosolu na podzimní léčení včelstev, protivarroázních léčiv, technických zařízení na 
zpracování včelích produktů, úhrada nákladů na školení obsluh vyvíječe aerosolu a zvyšování 
odbornosti členské základny. Budou použity zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2019. 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 
397 193,0 * + 15,0 397 208,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet  
po úpravě 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace  
 (individuální dotace) 

15,0 * + 15,0 30,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet  
po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 
 

36 754,6 * + 15,0 36 769,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 15 000 Kč. Jedná se o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace 
Přerov II, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, jehož předmětem jsou nákupy 
vyvíječe aerosolu na podzimní léčení včelstev, protivarroázních léčiv, technických zařízení na 
zpracování včelích produktů, úhrada nákladů na školení obsluh vyvíječe aerosolu a zvyšování 
odbornosti členské základny. Budou použity zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2019. 
 


