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Důvodová zpráva: 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 252 853,7  - 5 700,0 247 153,7 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210423 
 – Úprava silnice I/47 v místě napojení 
 EMOS) 

0,0  + 5 700,0 5 700,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                            
o 5 700 000 Kč na realizaci akce „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“. 
K financování budou použity prostředky z rezervy k tomuto účelu vyčleněné (2 500 000 Kč) 
a zbývající částka z rezervy na nerozpočtované výdaje. Na realizaci je možné získat dotaci 
buď ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Olomouckého kraje.  
 
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) 

2 507,5 - 2 507,5 0,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

26 225,8    + 6 119,1 32 344,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 247 153,7 *   + 3 611,6 250 765,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí bude do rozpočtu města zapojena 2. část 
účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 ve výši 6 119 100 Kč. 
Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahoval dotaci v předpokládané 
výši 8 500 000 Kč a nyní bude převedena její 2. část ve výši 2 507 500 Kč. Rozpočet města 
výdaje k tomuto účelu již obsahuje, proto budou finanční prostředky ve výši 3 611 600 Kč 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  
 
 
 



- 2 - 
 

 
ZAPOJENÍ DOTACE – PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ MĚSTSKÉHO DOMU 
V PŘEROVĚ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od  
 krajů 

5 500,0 + 630,0 6 130,0 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 250 765,3 *   + 630,0 251 395,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 
630 000 Kč získaná na akci „Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově“. 
Vzhledem k tomu, že předmětná akce je již předfinancována, budou finanční prostředky 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku             
 a dividend 

70 000,0  + 10 000,0 80 000,0 

 
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) 

70 000,0 + 10 000,0 80 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 10 000 000 Kč na dofinancování akce „Blažkův dům – inovační centrum“. Na základě 
zpracované projektové dokumentace a položkových rozpočtů stavební části, interiéru 
a technologického vybavení, včetně nákladů na výběr zhotovitelů, technický dozor a činnost 
koordinátora BOZP a povinnou publicitu je výše rozpočtu nedostačující. K financování bude 
do rozpočtu města zapojena zbývající výše dividend od společnosti Technické služby města 
Přerova s. r. o.  
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PŘÍSLUŠNÉ ODBORY – KOMPENZACE DLUHONICE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od  
 krajů 

6 130,0 * + 4 900,0 11 030,0 

* 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) 251 395,3 *  + 4 900,0 256 295,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 
4 900 000 Kč určená na částečnou úhradu výdajů na kompenzace Dluhonicím, a to na výkup 
pozemků a projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje byly již 
předfinancovány, budou uvedené finanční prostředky převedeny do rezervy na další 
kompenzace Dluhonicím.  

 
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) 256 295,3 *  - 3 000,0 253 295,3 

3631 52X  Veřejné osvětlení 8 524,3 + 3 000,0 11 524,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 3 000 000 Kč na dofinancování úhrady za spotřebovanou elektrickou energii pro 
veřejné osvětlení. Pro roky 2020 – 2021 jsou zajištěny dodávky energie na základě veřejné 
zakázky formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb. Dle 
závěrkového listu burzovní akce ze dne 30.10.2019 činí průměr ceny 3 130 Kč, přičemž 
v roce 2019 byl 2 290 Kč. Předpokládaný roční odběr elektrické energie činí 3 000 MWh. 
K dofinancování budou použity finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 253 295,3 *  - 27,0 253 268,3 

 520  Projektové dokumentace (správa  
 majetku) 

483,0 + 27,0 510,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 27 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na vypracování projektové dokumentace na akci „Přeložka VO ul. Pod Lapačem, 
Žeravice“. V rámci akce bude vzdušné kabelové vedení odstraněno a nahrazeno zemním 
kabelovým vedením.  
 
VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR A DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě  

4111 210  Neinv. přijaté transfery 
 z všeob. pokladní správy 
 státního rozpočtu 

0,0 + 2 416,0 2 416,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6115 011  Volby do zastupitelstev územních  
 samosprávných celků 

1 251,0 + 1 319,0 2 570,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 253 268,3 * + 1 097,0 254 365,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace, která je určena na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do 
zastupitelstva kraje, ve výši 2 416 000 Kč. Předmětné výdaje k těmto účelům jsou již 
v rozpočtu částečně obsaženy, dofinancovány budou výdaje na mzdové prostředky a uvolněné 
finanční prostředky města ve výši 1 097 000 Kč budou 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) 254 365,3 * - 300,0 254 065,3 

 022  Veřejné zakázky 4 258,0 + 300,0 4 558,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 300 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtové výdaje budou použity na 
náklady spojené se zajištěním služeb externího administrátora veřejných zakázek (zajištění 
servisní a technické podpory systémů pořízených v rámci projektu IOP 09 a městské optické 
datové sítě, včetně smluvního zastoupení zadavatele). 
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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 

80 000,0 *  + 2 540,2 82 540,2 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze  
 státních fondů 

2 842,9 + 3 937,9 6 780,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 021  Akce obsažené v upraveném rozpočtu 
 roku 2019 - financování do doby  
 převedení nedočerpaných zdrojů 

5 000,0 - 5 000,0 0,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 254 065,3 * - 521,9 253 543,4 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210394 

 – Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 

 (ITI)) 

12 000,0 + 12 000,0 24 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 12 000 000 Kč na dofinancování akce „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 24 (ITI)“. Celkové 
předpokládané rozpočtové náklady na realizaci akce dle zpracovaných rozpočtů stavební 
části, konektivity vybavení odborných učeben, bezbariérového vstupu do školy a sociálního 
zařízení jsou ve výši 23,8 mil. Kč. V současné době je akce kryta ve výši 12 mil. Kč. Na 
realizaci je možné získat státní dotaci z ITI, a to až do výše 90 % uznatelných nákladů.  
K dofinancování této akce budou do rozpočtu města zapojeny dividendy od společností VaK 
Přerov a. s. a ČEZ a. s., a 1. část investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
na „Podchod cyklostezky Přerov“. Dále budou použity finanční prostředky určené 
k financování akcí do doby převedení nedočerpaných zdrojů roku 2019 a část rezervy určená 
na nerozpočtované výdaje.  
 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3349 2111 120  Příjmy z poskytování služeb          
 a výrobků (inzerce) 

460,0 - 110,0 350,0 

 
2212 

 
 Sankční platby přijaté od  
 jiných subjektů 

18 645,0 + 11,3 18 656,3 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky  
 a náhrady (náklady řízení              
 o přestupcích) 

415,0 + 0,1 415,1 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích  
 prostředků (Přerovské listy) 

1 415,0  - 38,5 1 376,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 253 543,4 * - 60,1 253 483,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Kancelář primátora požádala o úpravu příjmové i výdajové části rozpočtu. Z důvodu 
mimořádných opatření v souvislosti se šířením pandemie COVID-19 došlo ke značnému 
poklesu inzerce v Přerovských listech, tím pádem k propadu plnění příjmové části rozpočtu 
(110 000 Kč), ale také k nižšímu čerpání rozpočtu – provize inzertnímu manažerovi 
(38 500 Kč). K částečnému vyrovnání propadu příjmů budou do rozpočtu zapojeny příjmy 
z pokut a nákladů řízení uložené dle krizového zákona za porušení krizových opatření v době 
nouzového stavu. Zbývající výše bude kryta z rezervy určené na nerozpočtované výdaje. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 253 483,3 * - 3 500,0 249 983,3  

6171  350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500635 
 – Pořízení notebooků) 

0,0 + 3 500,0 3 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 500 000 Kč. 
Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na pořízení 100 ks 
notebooků z důvodu vybavení zaměstnanců pro práci v režimu home office. 
 
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) 249 983,3 * - 100,0 249 883,3  

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

9 885,4 + 100,0 9 985,4 

* 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 opravy laviček v Rybářské aleji, v ul. Generála Janouška, Optiky, Budovatelů, 
Želatovská a také na výměnu poškozených betonových košů v centru města. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 249 883,3 * - 600,0 249 283,3  

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200634 
 –  Rekonstrukce veřejného osvětlení,   
 ul. Generála Rakovčíka) 

0,0 + 600,0 600,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 600 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Generála Rakovčíka“. Stavební akce 
se týká přeložení veřejného osvětlení ze stávajících podpěrných sloupů ve vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce a. s. na přilehlé pozemky v ulici, kde budou instalovány nové 
sloupy s  LED svítidly. Akce musí být uskutečněna společně s obnovou kabelizací NNv, NNk 
společnosti ČEZ Distribuce a. s. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 663,9  - 950,0 4 713,9 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních  
 památek (zámek, TGM 8) 

862,1 + 12,0 874,1 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře (kulturní  
 domy) 

1 681,2 + 6,2 1 687,4 

3612 540  Bytové hospodářství 32 643,0 + 520,0 33 163,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 743,5 +76,8 10 820,3 

3639 52X  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. 

800,0 + 200,0 1 000,0 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba  
 a podpora samostatného bydlení 

8 127,8 + 60,0 8 187,8 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  
 (údržba budov) 

777,6 + 75,0 852,6 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 950 000 Kč. Při vývoji spotřeb energií je předpoklad, že 
stávající rozpočet na úhradu faktur ke konci roku bude nedostačující. Prostředky budou 
využity na předpokládanou vyšší spotřebu vody, elektřiny a tepla.  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 33 163,0 * - 40,0 33 123,0 

6171 540  Činnost místní správy (právní služby) 319,5 + 40,0 359,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 40 000 Kč. Nevyužité finanční prostředky původně alokované 
na úhradu právních služeb externí advokátní kanceláři dle smlouvy v rámci bytové správy 
budou použity na dofinancování služeb poskytovaných kanceláří ostatním oddělením 
především v oblasti odtahů oddělení dopravy.  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3613 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402007 

 – Výměna dveří a výloh,  
 Kratochvílova 22) 

574,0  - 204,0 370,0 

4351 544  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5442022 
 – Oprava kuchyňských koutů                    
 a bytových jader u bytů, DPS, 
 Na hrázi 32, U Strhance 13, Trávník) 

400,0 - 100,0 300,0 

4351 544  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5442023 
 – Celková oprava elektroinstalace            
 u bytů DPS) 

300,0 - 167,0 
 

133,0 

4351 544  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5442024 
 – Prodloužení výtahu do suterénu,  
 DPS  U Strhance 13) 

500,0 - 500,0 0,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400494 

 –  Výměna oken pavlačí –  
 Gen. Štefánika 7) 

1 393,0 - 327,0 1 066,5 

3612 544  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5440584 
 –  Opravy elektroinstalace společných 
 prostor bytových domů  
 Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť  
 III/4, 5) 

1 392,0 + 1 298,0 2 690,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků v celkové výši 1 298 000 Kč. Uspořené finanční prostředky na výše 
uvedených akcích budou použity k dofinancování akce „Opravy elektroinstalace společných 
prostor bytových domů Na hrázi 24, 26, 28, 30 a Jižní čtvrť III/4, 5“. Dle vypracované 
projektové dokumentace je rozpočet akce stanoven na 2 690 tis. Kč. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba  
 a podpora samostatného bydlení 

8 187,8 *  - 500,0 7 687,8 

3612 540  Bytové hospodářství 33 123,0 * + 500,0 33 623,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 500 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky u domů 
s pečovatelskou službou (většina zákonných revizí je hotová, sezona sečení trávy se blíží ke 
konci) budou použity na: 

� opravu bytu v ul. Husova po původním nájemci (80 000 Kč), 
� pokračující rekonstrukci volných bytů určených do výběrových řízení (420 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 870,9  - 93,2 10 777,7 

2212 55X  Silnice 14 502,3  + 93,2 14 595,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 93 200 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravy 
komunikací turbo metodou v ul. Na Vrchu a U Kostela v Penčicích. Jedná se o převod v rámci 
finančních prostředků místní části Penčice na základě jejího požadavku. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500530 

 –  Rekonstrukce příjezdové  

 komunikace do areálu PSP) 

2 700,0  - 600,0 2 100,0 

2212 55X  Silnice 14 595,5 * + 350,0 14 945,5 
 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 290,0 + 250,0 540,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 600 000 Kč. Vzhledem k tomu, že u akce „Rekonstrukce 
příjezdové komunikace do areálu PSP“ byla vysoutěžena nižší cena, než bylo původně 
počítáno, budou uvolněné finanční prostředky použity na: 

� opravu místních komunikací v ul. Na Odpoledni, Malá Tratidla a Teličkova TURBO 
technologií (350 000 Kč), 

� opravu autobusového přístřešku, včetně betonové plochy pod přístřeškem – 
autobusová zastávka Přerovské strojírny, Henčlovská brána (250 000 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500505 

 –  Oprava komunikace ul. Kopaniny) 

4 661,3  - 650,0 4 011,3 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500530 

 –  Rekonstrukce příjezdové  

 komunikace do areálu PSP) 

2 100,0 *  - 600,0 1 500,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500633 

 –  Oprava komunikace Žerotínovo  

 náměstí) 

0,0 + 1 250,0 1 250,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 1 250 000 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z akcí „Oprava 
komunikace ul. Kopaniny“ a „Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu PSP“ budou 
použity na obnovu živičné vrstvy místní komunikace na Žerotínově náměstí. Povrch místní 
komunikace vykazuje značné nerovnosti a rozpad obrusné vrstvy. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 249 283,3 * - 2 250,0 247 033,3  

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

10 777,7 * + 2 250,0 13 027,7 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 2 250 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na opravy chodníků na ul. Malá Dlážka, Jižní čtvrť, Sokolská, Optická, Kratochvílova 
a bří. Hovůrkových. 
 
ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO 
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 247 033,3 * - 1 300,0 245 733,3 
 

2292 730  Dopravní obslužnost - linková  
 (úhrada kompenzace MAD,  
 kompenzace KIDSOK, 
 cyklobus) 

36 116,0 + 1 300,0 37 416,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu o 1 300 000 Kč na úhradu kompenzace městské autobusové 
dopravy Přerov, když v době nouzového stavu na území ČR byla z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru od 16.03.2020 do 30.04.2020 městská 
autobusová doprava Přerov pro všechny cestující zdarma. K financování budou použity 
prostředky z 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) 245 733,3 * - 1 965,0 243 768,3 
  

  022  Veřejné zakázky 4 558,0 * + 365,0 4 923,0 
 

  025  Projektové dokumentace 
 (investice) 

38 763,8 + 1 600,0 40 363,8 
 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem 
o 1 965 000 Kč. S ohledem na skutečnost, že rezerva na nerozpočtované výdaje je již zcela 
vyčerpaná, budou na výdaje spojené se zajištěním služeb externího administrátora veřejných 
zakázek a vyhotovením všech potřebných projektových dokumentací pro akci „Energetický 
projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov“ použity finanční prostředky z rezervy určené na propad 
daňových příjmů. Jedná se o realizaci energetických opatření a rekuperaci šesti ZŠ v Přerově 
(Za Mlýnem, Trávník, Hranická, Velká Dlážka, Svisle, U Tenisu).  
 
 
 
 
 
 
 
 


