
Pořadové číslo:  12/5 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Kompenzace Dluhonicím  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje strategii plnění požadavků občanů Dluhonic, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na projektovou přípravu: 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce veřejného osvětlení 

- Kompenzace Dluhonice - PD rozvojová lokalita Záhumení 

- Kompenzace Dluhonice - PD společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

46 322,0  - 5 400,0 40 922,0 

  

 025 Projektové dokumentace 

(investice) 

  

28 963,8 + 5 400,0 34 363,8 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic: 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. Pro zajištění 

vypracování potřebných projektových dokumentací kompenzačních opatření 2, 4, 5, 9 požádal odbor 

řízení Odbor Ekonomiky o posílení výdajového rozpočtu na Projektové dokumentace (investice), ORJ 

025 o 5,4 mil. Kč.  



 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 5 400 000 Kč k výše uvedenému účelu. Bude převedena část rezervy 

rozpočtu k tomuto účelu vyčleněná. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova přijala na 35. schůzi dne 08.04.2020 po projednání k tomuto materiálu usnesení č. 

1292/35/5/2020. Celé usnesení je uvedeno na konci důvodové zprávy. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Důvodová zpráva je v příloze ve formátu pdf.  

 

 


