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Důvodová zpráva:     
 
ZAPOJENÍ DOTACE A FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

11 437,8  + 5 813,4 17 251,2 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

0,0  + 2 098,2 2 098,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 8 404,3  + 120,0 8 524,3 

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

9 392,4 + 6 982,0 16 374,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 253 944,9 * + 809,6 254 754,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční finanční příspěvky ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 5 813 351 Kč (na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích v období od 1. října 2017 do 31.prosince 2018 (5 543 171 Kč) 
a na likvidaci klestu štěpkováním a drcením (270 180 Kč) a investiční dotace od Ministerstva 
životního prostředí ČR ve výši 2 098 183 Kč získaná na akci „Stavební úpravy budovy 
Jasínkova 17“. Rozpočet města již výdaje k těmto účelům obsahuje, proto budou uvolněné 
finanční prostředky použity na: 

� úhradu pravidelných plateb a nákladů na obměnu HW, včetně servisní podpory s ním 
spojené v rámci akce „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova (IOP 09) – udržitelnost“, a to v souvislosti s končící platnosti 5leté servisní 
smlouvy uzavřené s Tesco SW a následným přesoutěžením uvedeného projektu 
(6 982 000 Kč), 

� výměnu historického kompletu veřejného osvětlení umístěného na Horním náměstí 
v Přerově, který byl poškozen při dopravní nehodě nákladního automobilu 
(120 000 Kč).  

Zbývající finanční prostředky ve výši 809 600 Kč budou převedeny do rezervy na 
nerozpočtované výdaje.   
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ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210371 
 –  Telematické systémy pro veřejné 
 parkování v Přerově) 

13 200,0 - 13 200,0 0,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 254 754,5 * + 13 200,0 267 954,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Rada města Přerova na své 36. schůzi dne 30.04.2020 schválila odstoupení od realizace 
projektu „Telematické systémy pro veřejné parkování v Přerově“, z toho důvodu odbor řízení 
projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 13 200 000 Kč 
určeného na financování této akce. Uvolněné finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
rozpočtu města Přerova a budou určeny na případné vykrytí propadů daňových příjmů 
v souvislosti s pandemií COVID-19. 
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 267 954,5 * - 100,0 267 854,5 

  023  Komunální služby a územní rozvoj  
 (správa dotací) 

397,2 + 100,0 497,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 100 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity 
v rámci externích služeb pro administraci žádosti o dotaci, a to v návaznosti na realizaci 
kanalizace v Čekyni a obnovu rybníků v Předmostí. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 267 854,5 * - 120,0 267 734,5 

  520  Projektové dokumentace (správa  
 majetku) 

363,0 + 120,0 483,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 120 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
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použity na vypracování projektové dokumentace k akci „Přeložka VO v ul. Zakladatelů, 
Hliník, Nová a Martinská, Henčlov“. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

11 819,2 - 302,0 11 517,2 

2212  55X  Silnice 12 927,0 + 302,0 13 229,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 302 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
dofinancování konečné úpravy povrchů vozovek v místní části Čekyně, které jsou dotčené 
stavbou „Kanalizace a ČOV Čekyně“. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků místní 
části Čekyně na základě jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 267 734,5 * - 850,0 266 884,5 

2212  55X  Silnice 13 229,0 * + 850,0 14 079,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 850 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na čištění odvodňovacích žlabů ve správě města Přerova společností TSMPr, neboť 
bude výrazně překročen rozsah vyčištěných běžných metrů, který je stanoven ve Smlouvě 
o sjednaných činnostech.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 266 884,5 * - 150,0 266 734,5 

3421  5XX  Využití volného času dětí a mládeže 1 925,8 + 150,0 2 075,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 150 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na opravy herních prvků na dětských hřištích Trávník 6 – 12, Želatovská 32 – 38, 
Vaňkova, Dvořákova 25 – 57 dle revizních zpráv ze dne 18.05.2020. 
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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 

17 251,2 * + 1 167,6 18 418,8 

* 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) 266 734,5 *  + 1 167,6 267 902,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Příslušné odbory požádaly na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zapojení účelové 
neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 
ve výši 1 167 600 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci 
projektu Asistent prevence kriminality 2018 – 2020. Rozpočet města již výdaje k tomuto 
účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města na 
nerozpočtované výdaje. 
 
ZAPOJENÍ DOTACE – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PŘEDMOSTÍ – 
13. ETAPA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze  
 státních fondů 

0,0 + 2 842,9 2 842,9 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 267 902,1 *  + 2 842,9 270 745,0 

* počáteční stav navazuje výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace ze Státního fondu podpory investic ve 
výši 2 842 840,51 Kč získaná na akci „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. 
etapa“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na případné vykrytí propadů 
daňových příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19, neboť akce je v rozpočtu 
předfinancována. V současné době probíhá realizace s termínem dokončení v srpnu 2020.  

 
 
 
 
 



- 5 - 
 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 745,0 * - 100,0 270 645,0 

3729 520  Ostatní nakládání s odpady (černé  
 skládky aj.) 

150,0  + 100,0  250,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 100 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na odstranění černých skládek ve městě. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 645,0 * - 82,5 270 562,5 

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

8 676,9 + 82,5  8 759,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 82 500 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na zpracování Studie obnovy lip se studnou na Horním náměstí v Přerově. 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2122 625  Odvody příspěvkových  
 organizací (SSMP) 

 1 115,9 + 41,0 1 156,9 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 562,5 * - 6 439,5 264 123,0 

 625  Sociální služby města Přerova 65 236,8 * + 6 480,5 71 717,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu a jiný návrh  
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek na  
 provoz a investice 

64 120,9 * + 6 439,5 70 560,4 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek na  
 odpisy 

1 115,9 + 41,0 1 156,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Sociálních 
služeb města Přerova o 6 480 500 Kč. K financování bude převedena rezerva rozpočtu 
vytvořená za tímto účelem a část rezervy vymezené na nerozpočtované výdaje. Jedná se o: 
� navýšení odvodů z odpisů movitého (23 300 Kč) a nemovitého (41 000 Kč) majetku 

z důvodu předání prostor kuchyně a bufetu včetně vybavení do užívání SSMP, přičemž 
odpisy nemovitého majetku budou v souladu se zřizovací listinou odvedeny zpět 
zřizovateli, 

� ušlé příjmy za středisko Městské jesle (186 400 Kč), 
� hygienická opatření období 8 - 12/2020 (850 000 Kč), 
� dofinancování stravy Domova pro seniory – mzdy a energie (314 700 Kč), 
� posílení příspěvku na provoz z důvodu obdržení nižší dotace ze strany MPSV ČR, než 

s jakou bylo organizací počítáno v rozpočtu pro rok 2020 (5 065 100 Kč). V případě, že 
organizace obdrží v průběhu roku 2020 další dotaci z MPSV ČR, bude shodná částka 
vrácena zpět do rozpočtu města. 

 
ZAPOJENÍ DOTACE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

18 418,8 * + 2 889,0 21 307,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města  
 Přerova 

17 293,0 *  + 2 235,3  19 528,3 

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

8 759,4 * + 370,0 9 129,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 264 123,0 *  + 283,7 264 406,7 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy a jiný návrh  
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova  
 - příspěvek na provoz a investice 

16 755,1 *  + 2 235,3 18 990,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 
2 888 925,68 Kč získaná na akci „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“. 
Vzhledem k tomu, že realizace akce již byla předfinancována, budou předmětné finanční 
prostředky použity na: 
� zajištění vánočních oslav roku 2020, včetně pořádání vánočních trhů (2 235 300 Kč), 
� kácení a ořezy dřevin na hřbitově, v parku Michalov, ul. Svisle a Dvořákova 

(340 000 Kč), 
� přeznačení naučné stezky Předmostím až do pravěku a obnovu informační tabule č. 8 

(30 000 Kč). 
Zbývající finanční prostředky ve výši 283 625,68 Kč budou převedeny do rezervy na 
nerozpočtované výdaje. 

  
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery  
 od krajů 

0,0  + 5 500,0 5 500,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 264 406,7 * - 11 500,0 252 906,7 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210426 
 – Propojení cyklostezek Velká 
 Dlážka - Hranická) 

0,0  + 17 000,0 17 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 17 000 000 Kč na realizaci stavby „Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická“, která 
věcně i časově souvisí s vybudováním železničního mostu Správou železnic, jež bude 
cyklostezku převádět pod železničními tratěmi. K financování této akce budou použity 
investiční dotace z Olomouckého kraje na projekty „Rekonstrukce ploché střechy hotelu 
zimního stadionu“ ve výši 1 500 000 Kč a „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4“ ve 
výši 4 000 000 Kč a finanční prostředky z rezervy původně určené např. na případnou 
kompenzaci provozu autobusové dopravy (soudní spor již ukončen). Na realizaci je možné 
získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to až do výše 85 % z uznatelných 
nákladů.  
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku             
 a dividend 

0,0  + 70 000,0 70 000,0 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210623 

 – Blažkův dům – inovační centrum) 

0,0 + 70 000,0 70 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 70 000 000 Kč na realizaci stavby „Blažkův dům – inovační centrum“, která zajistí zázemí 
pro podporu podnikání v Olomouckém kraji. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu 
s novou přístavbou na něj navazující. K financování této akce budou do rozpočtu města 
zapojeny dividendy od společnosti Teplo Přerov a. s. (50 000 000 Kč) a část dividend od 
společnosti Technické služby města Přerova s. r. o. (20 000 000 Kč). Na realizaci je možné 
získat dotaci z EU, a to až do výše 50 % z uznatelných nákladů. 
 
PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 462,6 * - 660,4 21 802,2 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 237,1 + 506,4 10 743,5 

6171 51X  Činnost místní správy (budova 
 TGM 555) 

0,0 + 154,0 154,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 31 164,5 * - 660,4 30 504,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
660 400 Kč. Finanční prostředky budou použity na řešení provozních záležitostí objektu na 
náměstí TGM, č. p. 555, který nabylo statutární město Přerov do svého majetku v květnu 
2020. Po převzetí objektu, ukončení nájemních smluv mezi městem a původními vlastníky, 
došlo na odboru vnitřních služeb k úspoře v platbách spojených s původními nájemními 
smlouvami.  



- 9 - 
 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  
 od krajů 

44 050,6  + 172,4 44 223,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 11 444,8 + 148,5 11 593,3 

3141 610  Školní stravování 6 600,0 * + 23,9 6 623,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 44 467,6 * + 172,4 44 640,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - zapojení neinvestičního daru 
ve výši 172 400 Kč do rozpočtu města. Jedná se o dar z rozpočtu Olomouckého kraje 
v souvislosti s úhradou nákladů spojených s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů 
č. 69/2020 usnesením Vlády ČR ze dne 12.03.2020 č. 194, na základě nichž hejtman kraje 
nařídil vykonávat péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči 
rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Tuto službu zajištovali MŠ Přerov, U tenisu 2 a ZŠS 
Přerov, Kratochvílova 30.  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky 
 transferů 

1 159,3  + 1 252,4 2 411,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání minulých let 178,9 + 1 252,4 1 431,3 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2019 prostřednictvím rozpočtu 
Olomouckého kraje a zřizovatele mateřským a základním školám příspěvek na realizaci 
projektu poskytování bezplatné stravy pro děti ohrožené chudobou ve školách. Po vyúčtování 
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smluv o partnerství s finančním příspěvkem byly některé mateřské a základní školy vyzvány 
k navrácení nevyužitých finančních prostředků. Odbor sociálních věcí a školství požádal 
o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 252 400 Kč na realizaci těchto vratek, které 
byly předmětnými školami zaslány na účet zřizovatele.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 252 906,7 * - 3,0 252 903,7 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc  
 ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 3,0 3,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 324,2 * + 3,0 40 327,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 000 Kč 
za účelem poskytnutí peněžitého daru na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z města 
Přerova“. K financování budou převedeny zdroje rezervy na nerozpočtované výdaje.  


