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Důvodová zpráva:   
 
Ad 1) 
 
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 

0,0  + 255,4 255,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 40 422,0  + 255,4 40 677,4 

 
Útvar Kancelář tajemníka požádal na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zapojení 
účelové neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 
2020 ve výši 255 400 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci 
projektu Domovník – preventista 2018 – 2020. Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu 
obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky ve výši 255 400 Kč převedeny do 
rezervy na nerozpočtované výdaje.  
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 40 677,4 * - 4 625,0 36 052,4 

3632 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 
 – Rekonstrukce smuteční síně na  
 Městském hřbitově v Přerově) 

32 955,0 + 4 625,0 37 580,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 4 625 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
dofinancování akce „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově“.  

 
PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

255,4 * + 1 404,0 1 659,4 

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

rozpočet         
po úpravě 

3631 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400466 
 – Aktualizace pasportu veřejného  
 osvětlení) 

1 930,6 - 454,8 
+ 454,8 

1 930,6 

3639 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100555 
 – Strategický plán rozvoje města  
 Přerova) 

1 200,0 - 494,3 
+ 494,3 

1 200,0 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200473 
 – Inventarizace stromů na území  
 města) 

1 500,0 - 454,9 
+ 454,9 

1 500,0 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj    
 j. n. 

4 768,4 + 124,4 4 892,8 

3639 530  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5302028 
 – Přerov pozemků p. č. 214/3                 
 a 214/4 v k. ú. Penčičky) 

0,0 + 485,0 485,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 36 052,4 * + 794,6 36 847,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Příslušné odbory požádaly o zapojení 1. části dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí 
v celkové výši 1 403 925,07 Kč do rozpočtu města. Jedná se o dotaci v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost na financování projektu „Strategické řízení a pasportizace města 
Přerova“. V rámci rozpočtu města je projekt rozdělen do tří akcí nad 500 tis. Kč uvedených 
v tabulce. Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční 
prostředky použity na nájem pozemků p. č. 6868/1 a p. č. 6868/6 v k. ú. Přerov za účelem 
stavby cyklostezky na ul. Velká Dlážka – Hranická (124 400 Kč), na převod pozemků 
p. č. 214/3 trvalý travní porost a p. č. 214/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Penčičky 
(485 000 Kč) a zbývající část bude převedena do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 611  Základní školy (školy v přírodě) 150,0  - 150,0 0,0 

3349 520  Ostatní záležitosti sdělovacích  
 prostředků 

230,0 + 150,0 380,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 681,5 - 150,0 43 531,5 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 150 000 Kč. Finanční prostředky určené na předfinancování ozdravného pobytu 
s ekologickým výukovým programem pro žáky ZŠ Přerov, Trávník 27, který se z důvodu 
koronavirové krize neuskuteční, ZŠ vrátila zpět na účet statutárního města. Tyto budou 
použity na úhradu zvýšených výdajů za poskytování komunikační služby „Mobilní Rozhlas“ 
a to v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kdy došlo ke značnému nárůstu počtu SMS 
zpráv. 
 
DOTACE NA VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 (transfery ze stát. rozpočtu) 

12 000,0  - 3 500,0 8 500,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

1 659,4 * + 3 570,9 5 230,3 

* 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) 36 847,0 *  + 70,9 36 917,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí bude do rozpočtu města zapojena dotace 
na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 ve výši 
3 570 851 Kč. Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci 
v předpokládané výši 3 500 000 Kč. Výdaje k tomuto účelu byly zahrnuty již do schváleného 
rozpočtu. 

 
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) 

8 500,0 * - 5 992,5 2 507,5 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

5 230,3 * + 5 992,5 11 222,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
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 2020 ve výši 5 992 500 Kč. Rozpočet města 
na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v předpokládané výši 8 500 000 Kč, 
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tímto bude její přiznaná část ve výši 5 992 500 Kč převedena. Rozpočet výdaje k tomuto 
účelu již obsahuje. 

 
ODBOR EKONOMIKY 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 1122 210  Daň z příjmů právnických 
 osob za obce 

20 000,0 + 5 019,0 25 019,0 

 
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) 

31 631,0 + 5 019,0 36 650,0 

 
V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 byla za účelem úhrady daně z příjmu 
právnických osob za město vyčleněna částka 20 mil. Kč. Na základě zpracování daňového 
přiznání činí tato daň za rok 2019 částku 25 019 000 Kč. Nárůst daňové povinnosti je 
způsoben zejména rozdílem ve výši zdanitelných příjmů z prodeje pozemků, konkrétně 
směnou pozemků, které souvisejí se záměrem města vybudovat víceúčelový areál 
„Mamutov“. Vzhledem k tomu, že město je současně i příjemcem této daně, bude 
v odpovídající výši upravena příjmová i výdajová část rozpočtu. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

12 151,5  - 700,0 11 451,5 

2212 55X  Silnice 10 582,9 + 700,0 11 282,9 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 700 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na nákup 
materiálu na opravu chodníku na ul. Kosmákova a opravu žulové dlažby v centru města 
(Žerotínovo náměstí, ul. Kratochvílova a Jiráskova) budou použity na opravu komunikací: 
� na ul. Kozlovská (350 000 Kč), 
� u přerovské Velké laguny - turbo metodou (310 000 Kč), 
� na ul. Budovatelů - turbo metodou (40 000 Kč). 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (ZŠ) 

3 366,3  + 904,7 4 271,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 25 439,3  + 904,7 26 344,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 531,5 * + 904,7 44 436,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v příjmové 
i výdajové části o 904 700 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen 
z důvodu zařazení nemovitého majetku pořízeného z dotací ITI v níže uvedených základních 
školách.  
� ZŠ Přerov, Svisle 13 (60 900 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (7 100 Kč), 
� ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (4 700 Kč), 
� ZŠ Přerov, U tenisu 4 (22 200 Kč), 
� ZŠ Přerov, Hranická 14 (36 300 Kč), 
� ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (773 500 Kč). 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (MŠ) 

401,3  + 0,2 401,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 11 442,2  + 0,2 11 442,4 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 44 436,2 *  + 0,2 44 436,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v příjmové 
i výdajové části o 200 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen z důvodu 
změny poměru hlavní a doplňkové činnosti v MŠ Hranická 14.   
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 8 543,4  - 94,1 8 449,3 

2212 55X  Silnice 11 282,9 * + 94,1 11 377,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 94 100 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu 
účelové komunikace ul. Zakladatelů v Henčlově, která je ve špatném stavu. Komunikaci 
využívají řidiči nákladních vozidel při zásobování firem v průmyslovém areálu. Jedná se 
o převod v rámci přidělených finančních prostředků místní části Henčlov. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 36 917,9 * - 1 200,0 35 717,9 

 025  Projektové dokumentace 
 (investice) 

37 563,8 + 1 200,0 38 763,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 200 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
dofinancování projektové dokumentace v rámci akce „Stavební úpravy kina Hvězda“. 
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ODBOR EKONOMIKY – ÚPRAVA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1111 210  Daň z příjmů fyzických 
 osob placená plátci 

167 200,0 - 4 000,0 163 200,0 

 1113 210  Daň z příjmů fyzických  
 osob vybíraná srážkou 

14 000,0 - 2 000,0 12 000,0 

 1121 210  Daň z příjmů právnických   
 osob 

126 000,0 - 26 000,0 100 000,0 

 1211 210  Daň z přidané hodnoty 303 000,0 - 18 000,0 285 000,0 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

457 793,3  + 50 000,0 507 793,3 

 
S ohledem na stávající vývoj ekonomiky a v návaznosti na probíhající nouzový stav a jeho 
očekávané dopady do příjmové části rozpočtu statutárního města, zejména sdílených daní, 
které městu přísluší dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je třeba reagovat. 
Snižování rozpočtu je tím obtížnější, čím více se přibližuje závěr rozpočtového roku. 
V současném okamžiku máme k dispozici ke srovnání dubnová data. V oblasti výše 
uvedených daňových příjmů došlo mezi roky 2019 a 2020 k poklesu ve výši 14 %. Abychom 
měli k dispozici více informací, využili jsme nabídku Ing. Luďka Tesaře – Cityfinance 
(odborná firma) na zpracování predikce vývoje daňových příjmů na rok 2020 s ohledem na 
COVID-19. Při zpracování predikce vycházela odborná firma z upraveného výhledu MFČR. 
Na základě těchto dat vypracovala předpoklad, dle kterého propad těchto příjmů statutárního 
města dosáhne částky 129,6 mil. Kč (16,5 %), dle odhadu MFČR by to bylo pouze 
71,1 mil. Kč (9,1 %). Očekáváme, že se tato částka bude pohybovat někde v rozmezí mezi 
oběma prognózami a z toho důvodu, v první fázi k pololetí, upravujeme daňové příjmy zhruba 
o polovinu tohoto odhadu.  

 
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) 

22 300,0 + 626,5 22 926,5 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

507 793,3 * + 4 040,6 511 833,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 
 



- 8 - 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 29 633,1 + 3 009,9 32 643,0 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 221,0  + 442,9 5 663,9 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba  
 a podpora samostatného bydlení 

7 433,5 + 1 214,3 8 647,8 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal v souvislosti s prováděním vyúčtování 
služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a domů s pečovatelskou službou 
o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem o 4 667 100 Kč. Do příjmové části rozpočtu 
budou zapojeny přeplatky zálohových faktur na některé služby a vybrané nedoplatky nájemců 
města. Tyto přeplatky a vybrané nedoplatky budou následně použity na vyplacení přeplatků 
nájemcům města. S ohledem na přeúčtování jednotlivých vyúčtovatelných služeb bude 
posílena výdajová část na příslušných řádcích rozpočtu. K dofinancování budou použity 
finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019, protože o převod těchto zdrojů nebylo 
doposud požádáno. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 35 717,9 * - 850,0 34 867,9 

2212 55X  Silnice 11 377,0 * + 850,0 12 227,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 850 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje 
budou použity na: 

� opravu místní komunikace ul. Hlavní, která vede od křižovatky ul. 9. května po 
začátek obce Újezdec (350 000 Kč), 

� opravy havarijních stavů komunikací ulice Šířava, Bratrská, Svépomoc a Kozlovská 
v Přerově (500 000 Kč).   
 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 34 867,9 * - 201,2 34 666,7 

3111 610  Mateřské školy 11 442,4 * + 2,4 11 444,8 

3113 610  Základní školy 26 344,0 * + 198,8 26 542,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 44 436,4 *  + 201,2 44 637,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem 
o 201 200 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na: 
� posílení příspěvku na odpisy movitého majetku pořízeného z dotací ITI u: 

o ZŠ Přerov, Svisle 13 (33 500 Kč),  
o ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (20 600 Kč),  
o ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (27 600 Kč),  
o ZŠ Přerov, U tenisu 4 (30 300 Kč),  
o ZŠ Přerov, Za mlýnem (37 300 Kč),  
o ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14 (49 500 Kč). 

� zvýšení příspěvku MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14 z důvodu zařazení movitého 
majetku – průmyslové myčky – do užívání (2 400 Kč). 

U movitého majetku není nařízen odvod. 

 
REZERVA ROZPOČTU 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

511 833,9 * + 205 967,0 717 800,9 

* 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) 34 666,7 * + 205 967,0 240 633,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zdrojů rezervy roku 2019 
ve výši 205 967 000 Kč za těmito účely: 
� oprava volných bytů více domů (2 800 000 Kč), 
� zalesňování (3 000 000 Kč), 
� schválené záměry (9 767 000 Kč), 
� převod pozemků před nádražím, ul. Husova (2 290 000 Kč), 
� kompenzace provozu autobusové dopravy – odvolací řízení (9 500 000 Kč), 
� spolufinancování stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – průpich 

(22 200 000 Kč), 
� konání místního referenda (1 410 000 Kč), 
� dostavba domova pro seniory – pavilon G (80 000 000 Kč), 
� strategické akce (20 000 000 Kč), 
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� havárie (20 000 000 Kč), 
� propad daňových příjmů (35 000 000 Kč). 

 
Ad 2) 
 
POZASTAVENÍ AKCÍ NAD 500 TIS. KČ 
 
S ohledem na epidemii COVID-19, její dopady do příjmové části rozpočtu statutárního města 
Přerova a v návaznosti na záměr realizace opatření k dosažení úspor v rozpočtu, který 
schválila Rada města Přerova na své 35. schůzi dne 08.04.2020, dojde k pozastavení níže 
uvedených akcí nad 500 tis. Kč. Jedná se o: 

- Most Př - Žeravice - MO2, U Stadionu (6 600 000 Kč), 
- Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka (1 700 000 Kč), 
- Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) (12 000 000 Kč), 
- Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27 (2 100 0000 Kč), 
- Dětské hřiště ul. Petřivalského (10 000 000 Kč), 
- Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (37 577 500 Kč). 

K faktickým úpravám rozpočtu bude přistoupeno až na základě dalšího vyhodnocení 
daňových příjmů města v následujících měsících. 
 
 
 
 


