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Důvodová zpráva: 

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – 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 

434 583,7 * + 3 526,5 438 110,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 400,0 + 3 377,5 3 777,5 

 023  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. (správa dotací) 

297,5 + 149,0 446,5 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků ve výši 3 526 500 Kč do rozpočtu roku 2021. Finanční prostředky 
budou vynaloženy: 
� ve výši 3 377 500 Kč na úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejných 

zakázek: 
� „Energetický projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov“ (365 000 Kč), 
� „Přerov, nám. TGM 16 - stavební úpravy“ (2 642 500 Kč), 
� „Propojení komunikace ul. Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ (100 000 Kč), 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (270 000 Kč), 

� ve výši 149 000 Kč na výdaje spojené se zajištěním služeb externího dotačního 
managementu pro akce: 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (45 000 Kč), 
� „Revitalizace rybníků v Předmostí – 1. etapa (dotace)“ (104 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – 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 

438 110,2 * + 423,6 438 533,8 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy 
 (informatika, GIS) 

6 595,2 + 151,9 6 747,1 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 21 392,9 + 271,7 21 664,6 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 134,1 + 423,6 28 557,7 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 423 600 Kč do rozpočtu roku 2021. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 
vynaloženy: 
� ve výši 151 900 Kč na výdaje spojené s činností místní správy (informatika, GIS), a to 

na: 
� pořízení modulu „Načítání informací o zásilce z digitální známky frankostroje 

(34 500 Kč), 
� vytvoření nové funkcionality GIS – efektivnější správa životního cyklu stromu 

(117 400 Kč), 
� ve výši 271 700 Kč na výdaje spojené s činností místní správy (správa), a to na: 

� nákup originálních tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení (184 900 Kč), 
� provedení sanačních opatření na objektu Bratrská 34 – dvorní trakt (86 800 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR 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 

438 533,8 * + 808,9 439 342,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 0,0 + 708,0 708,0 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. (koncepce a rozvoj) 

772,7 + 100,9 873,6 
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Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 808 900 Kč do rozpočtu roku 2021. Smluvně či jinak vázané 
prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 708 000 Kč na výdaje spojené s územním plánováním, a to na: 

� pořízení regulačního plánu – řešení bloku kolem tzv. průpichu, jenž je vymezen 
vzdálenější stranou ul. Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova 
a Kojetínská (363 000 Kč), 

� pořízení Změny č. 12b Územního plánu města Přerova (345 000 Kč), 
� ve výši 100 900 Kč na výdaje spojené s koncepcí a rozvojem statuárního města Přerova, 

a to na: 
� zajištění kompletního sčítání dopravy na MK Přerov v rámci celostátního sčítání 

dopravy 2020 (34 300 Kč), 
� zpracování Studie záměru vedení trasy výtlaku vody čerpané z podjezdu silnice I/55 

pod tratí do rybníku u Předmostí (66 600 Kč).  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

439 342,7 * + 206,5 439 549,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

0,0 + 106,5 106,5 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. 

130,0 + 100,0 230,0 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 346,5 + 206,5 23 553,0 

  
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 206 500 Kč do rozpočtu roku 2021. Smluvně vázané prostředky budou 
vynaloženy v rámci: 
� smlouvy na poskytnutí dotace na probíhající rekonstrukce železniční stanice Přerov, a to 

na vybudování podchodu u cyklostezky pod železniční tratí SŽDC (106 500 Kč), 
� veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI OA pro období 2021 – 2027 (100 000 Kč). 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ  
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

439 549,2 * + 1 062,5 440 611,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

730,0 + 1 062,5 1 792,5 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 062 500 Kč do rozpočtu roku 2021. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 
� úhradu za vyhotovení znaleckých posudků, které byly převážně objednány v prosinci 

2020: 
� na ocenění podílu na pozemku p. č. 507/2 v k. ú. Přerov za účelem výkupu tohoto 

podílu (4 000 Kč), 
� na stanovení obvyklých úhrad za věcná břemena pro jednotlivé lokality a kultury za 

1 bm (60 000 Kč), 
� na pozemky v pronájmu TSMPr (40 000 Kč), 
� pro určení ceny obvyklé směňovaných pozemků za účelem majetkoprávního řešení 

stavby propoj Lipnická – Kopaniny (25 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p. č. 5289/2 a p. č. 5290/97 

v k. ú. Přerov (18 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemek p. č. 1596 v k. ú. Žeravice 

(10 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé nemovitosti Pod Skalkou 11 v k. ú. Předmostí 

(35 000 Kč), 
� na stanovení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé stavby občanského 

vybavení bez č. p./č. e. na p. č. 1170 v k. ú. Přerov (15 000 Kč), 
� na stanovení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé pozemků v k. ú. Žeravice - 

pískovna (7 000 Kč), 
� na stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene na p. č. 1259 v k. ú. Újezdec 

(6 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemky v areálu NAVOS (p. č. 

6590/49...6590/58 - 10 pozemků) v k. ú. Přerov (15 000 Kč), 
� na stanovení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé části pozemku p. č. 75/1 

v k. ú. Lýsky (3 000 Kč), 
� na stanovení ceny zjištěné a ceny v místě a čase obvyklé části pozemku p. č. 339 

v k. ú. Žeravice (3 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemek p. č. 6050/1 v k. ú. Přerov včetně 

osvětlení a kanalizačních přípojek (20 000 Kč), 
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� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na ocenění 1 m2 pozemku p. č. 67/1 v k. ú. 
Předmostí (9 000 Kč), 

� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na ocenění 1 m2 pozemku p. č. 5297/2 v k. ú. 
Přerov (9 000 Kč), 

� na stanovení ceny v místě a čase obvyklé bytových jednotek č. 2588/55, 56 v budově 
bytový dům č. p. 2587, č. p. 2588, č. p. 2589, příslušném k části obce Přerov             
I-Město, na pozemku p. č. 2433/6 v k. ú. Přerov (Klivarova 4) včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 2587, č. p. 
2588, č. p. 2589 a pozemku p. č. 2433/6 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (20 000 
Kč), 

� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemek p. č. 2617/2 v k. ú. Přerov 

(4 000 Kč), 
� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemek p. č. 3443/28 v k. ú. Přerov 

(6 000 Kč), 
� na prodej bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č. p. 49, příslušné k části 

obce Přerov II-Předmostí, nacházející se na pozemku p. č. st. 746 v k. ú. Předmostí 
(Hranická 13) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy č. p. 49 a na pozemku p. č. st. 746 zast. plocha a nádvoří v k. ú. 
Předmostí a bytové jednotky č. 2795/7 v budově bytový dům č. p. 2793, 2794, 2795, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. č. 4293/24 v 
k. ú. Přerov (Velká Dlážka 34) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 
na společných částech budovy č. p. 2793, 2794, 2795 a na pozemku p. č. 4293/24 
zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (20 000 Kč), 

� na prodej bytové jednotky č. 2578/7 v budově bytový dům č. p. 2577, 2578, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. č. 5198/10 v k. ú. Přerov 
(Želatovská 13) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy č.p. 2577, 2578 a na pozemku p. č. 5198/10 zast. plocha a nádvoří 
v k. ú. Přerov a bytové jednotky č. 2631/8 v budově bytový dům č. p. 2631, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. č. 2487/6 v k. ú. Přerov 
(Vaňkova 14) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy č. p. 2631 a na pozemku p. č. 2487/6 zast. plocha a nádvoří v k. ú. 
Přerov, bytové jednotky č. 2566/29 v budově bytový dům č. p. 480, 2565, 2566, 
2567, příslušné k části obce Přerov I-  Město, nacházející se na pozemku p. č. 2411/2 
v k. ú. Přerov (Žižkova 1) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy č. p. 480, 2565, 2566, 2567 a na pozemku p. č. 2411/2 
zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov a bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový 
dům č. p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, nacházející se na 
pozemku p. č. 2883/16 v k. ú. Přerov (Trávník 4) včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 1351, 1353, 1378 a na 
pozemku p. č. 2883/16 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (40 000 Kč), 

� na prodej bytové jednotky č. 2495/7 v budově bytový dům č. p. 2495, 2496, 2497, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. č. 5198/28 
v k. ú. Přerov (Sokolovská 6) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy č. p. 2495, 2496, 2497 a na pozemku p. č. 5198/28 zast. 
plocha a nádvoří v k. ú. Přerov, bytové jednotky č. 2496/7 v budově bytový dům č. p. 
2495, 2496, 2497, příslušné k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku 
p. č. 5198/28 v k. ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 
pozemku p. č. 5198/28 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov, jiného nebytového 
prostoru č. 2496/8 v budově bytový dům č. p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části 
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obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. č. 5198/28 v k. ú. Přerov 
(Sokolovská 8) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy č. p. 2495, 2496, 2497 a na pozemku p. č. 5198/28 zast. plocha 
a nádvoří v k. ú. Přerov a bytové jednotky č. 2497/7 v budově bytový dům č. p. 2495, 
2496, 2497, příslušné k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. č. 
5198/28 v k. ú. Přerov (Sokolovská 10) včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy č. p. 2495, 2496, 2497 a na pozemku p. č. 
5198/28 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (40 000 Kč), 

� na prodej bytových jednotek č. 2563/9, 10, 11 a 2564/9, 10 v budově bytový dům 
č. p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p. 
č. 2411/3 a p. č. 2411/5 oba v k. ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně s ním souvisejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 2563, 2564 a na 
pozemku p. č. 2411/3 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov, (50 000 Kč), 

� na prodej části pozemku p. č. 137, v k. ú. Přerov, jehož součástí je stavba č. p. 150 
příslušná k části obce Přerov I-Město nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení 
(35 000 Kč), 

� na prodej části pozemku p. č.1981/16, v k. ú. Přerov o výměře cca 350 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 829 příslušná k části obce Přerov I-Město, Jasínkova 4 – 
bývalá školka (30 000 Kč), 

� na prodej pozemku p. č. 5198/8, vše k. ú. Přerov, jehož součástí je stavba č. p. 2621 
příslušná k části obce Přerov I-Město a pozemku p. č. 5198/57 o výměře 1475 m2 – 
Žižkova 12 – DDM Atlas a Bios (25 000 Kč), 

� na prodej pozemku p. č. 217, v k. ú. Přerov, jehož součástí je stavba č. p. 1746 
příslušná k části obce Přerov I-Město, Jateční 22 – prodejna vodo-topo (15 000 Kč), 

� na prodej pozemku p. č. 221, v k. ú. Přerov, jehož součástí je stavba č. p. 882 
příslušná k části obce Přerov I-Město, Jateční 26 – restaurace (15 000 Kč), 

� na prodej pozemku p. č. 3348, vše k. ú. Přerov, jehož součástí je stavba č. p. 904 
příslušná k části obce Přerov I-Město, U Bečvy 1 – bývalé sídlo ČČK a pozemek 
p. č. 3349/1 o výměře 1263 m2 (20 000 Kč), 

� na prodej pozemku p. č. 239, v k. ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č. p. 
příslušná k části obce Přerov I-Město – Trafostanice Na Marku (20 000 Kč), 

� na prodej bytových jednotek č. 457/1 a 12 v budově bytový dům č. p. 457, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 3067/4 v k. ú. Přerov (Šrobárova 9) 
včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č. p. 457, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 3067/4 v k. ú. 
Přerov a na pozemku p. č. 3067/4 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (20 000 Kč), 

� na prodej bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č. p. 1963, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 2139 v k. ú. Přerov (Nám. Svobody 4) 
včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č. p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 2139 v k. ú. 
Přerov a na pozemku p. č. 2139 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (10 000 Kč), 

� na prodej bytových jednotek č. 1084/1 a 2 v budově bytový dům č. p. 1084, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 2883/11 v k. ú. Přerov (Trávník 18) 
včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č. p. 1084, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 2883/11 v k. ú. 
Přerov a na pozemku p. č. 2883/11 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (20 000 Kč), 

� na ocenění pozemku p. č. 2578/40, jehož součástí jsou stavby bez č. p. – 5 garáží na 
ul. Dvořákova (50 000 Kč), 



7 
 

� na ocenění nebytových jednotek – bývalých krytů CO v bytových domech jednotky 
č. 2644/28 v domě Purkyňova 2, 4, 6, 8, jednotky č. 2519/101 v domě Jižní čtvrť 
III/8, 9, 10, jednotky č. 303/101 v domě Bartošova 10, 12, jednotky č. 2602/101 
v domě Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4 (40 000 Kč), 

� na cenu obvyklou pozemku p. č. 890/1, 891, 896, 898 v k. ú. Henčlov (5 000 Kč), 
� úhradu za vyhotovení pasportu a geometrického plánu na zaměření komunikace v k. ú. 

Žeravice za účelem její legalizace (60 000 Kč), 
� úhradu za zveřejnění inzerátů - VLTAVA-LABE Media - na vyhlášení výběrových řízení 

zbytného majetku (Pod Skalkou 11, nám. TGM 8, trafostanice Na Marku, U Bečvy 1, 
Jateční 26, VŘ Kozlovice a jiné) (80 000 Kč), 

� úhradu za zveřejnění výběrového řízení na prodej pozemků v k. ú. Kozlovice pro 
výstavbu rodinných domů v Přerovském deníku (10 000 Kč), 

� úhradu za vyhotovení aktualizace znaleckého posudku na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č. p. 1032, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 2883/10 v k. ú. Přerov (Trávník 20) včetně s ním 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1032 a pozemku 
p. č. 2883/10 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Přerov (10 000 Kč), 

� úhradu za vyhotovení geometrických plánů na: 
� oddělení části pozemku p. č. 5289/2 v k. ú. Přerov (15 000 Kč), 
� oddělení části pozemku p. č. 1596 v k. ú. Žeravice (30 000 Kč), 
� oddělení části pozemku p. č. 1195/3 v k. ú. Žeravice (10 000 Kč), 
� oddělení části pozemku p. č. 339 v k. ú. Žeravice (7 000 Kč), 
� oddělení části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Lýsky (7 000 Kč), 
� oddělení části pozemku p. č. 510/10 v k. ú. Přerov. (8 500 Kč), 
� oddělení části objektu č. p. 150, nám. TGM 8 přední část, včetně pozemku a zřízení 

věcného břemene průchodu a průjezdu (40 000 Kč), 
� vymezení věcného břemene na pozemku p. č. 587/4 v k. ú. Žeravice (6 000 Kč), 
� oddělení části pozemku p. č. 890/1, 891, 896, 898 v k. ú. Henčlov (15 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ DOPRAVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

440 611,7 * + 655,8 441 267,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 8 004,0 + 506,5 8 510,5 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 541,0 + 15,0 7 556,0 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 100,0 + 134,3 234,3 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 655 800 Kč do rozpočtu roku 2021. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 506 500 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

� vypracování technické pomoci k umístění dopravního zrcadla na místní komunikaci 
Žernava, Přerov – Předmostí (6 700 Kč), 

� opravu komunikace z dlažebních kostek ul. Jateční z důvodu zhoršujícího se stavu 
(120 100 Kč), 

� opravu komunikace z dlažebních kostek ul. Spálence a Pod Valy (120 100 Kč), 
� opravu komunikace ul. Gen. Štefánika (43 600 Kč), 
� opravu komunikace ul. Na Odpoledni (108 000 Kč), 
� opravu komunikace ul. Malá Tratidla (108 000 Kč), 

� ve výši 15 000 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací, a to 
na: 
� vypracování jednoduché projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby 

včetně vyřízení inženýrské činnosti ohlášení stavby (15 000 Kč), 
� ve výši 134 300 Kč na výdaje spojené s veřejnou silniční dopravou, a to na: 

� opravu betonové plochy pod autobusovým přístřeškem na ul. Tovačovská 
(120 500 Kč), 

� montáž autobusového přístřešku na ul. Tovačovská (13 800 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ SPRÁVY OSTATNÍHO MAJETKU  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

441 267,5 * + 4 730,7 445 998,2 

* 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 

0,0 + 856,5 856,5 

2310 520  Pitná voda 0,0 + 173,1 173,1 

2321 529  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (rezerva na 

 obnovu) 

1 020,0 + 2 641,0 3 661,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

882,0 + 46,7 928,7 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

907,0 + 371,6 1 278,6 

3631 52X  Veřejné osvětlení 10 076,0 + 477,7 10 553,7 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

5 680,6 + 164,1 5 844,7  

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 730 700 Kč do rozpočtu roku 2021. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 856 500 Kč na výdaje spojené s lesním hospodářstvím, a to na: 

� vyžíňky buřeně, aplikace repelentu proti okusu zvěří, výřez keřů a nežádoucích dřevin 
(668 000 Kč), 

� LHC Přerov 2 – zpracování Lesního hospodářského plánu na období 2021-2030 
(188 500 Kč), 

� ve výši 173 100 Kč na výdaje spojené s vodním hospodářstvím, a to na: 
� instalaci nového čerpadla u studny na pozemku p. č. 216/9 v k. ú. Předmostí v lokalitě 

hřiště a starého koupaliště (80 400 Kč), 
� instalaci nového plovákového systému ovládání ponorného čerpadla a dále na pořízení 

nového ponorného čerpadla "Mádrův podjezd" včetně modulu GSM dálkové hlášení 
poruchy (92 700 Kč), 

� na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury (2 641 000 Kč), 
� ve výši 46 700 Kč na výdaje spojené s pořízením, zachováním a obnovou hodnot 

místního kulturního, národního a historického povědomí, a to na: 
� opravu povrchu sousoší v areálu plaveckého bazénu v Přerově (25 600 Kč), 
� očištění a obnovu písma pomníku Jana Gayera, ul. Na Marku (13 600 Kč), 
� restaurování pomníku padlým partyzánům v lokalitě „V Rybníčkách“ (7 500 Kč), 

� ve výši 371 600 Kč na výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže, a to na: 
� likvidaci herních prvků a čištění dopadových ploch na dětských hřištích Kozlovská, 

U Rybníka, Rákosníček, Vaňkova (38 000 Kč), 
� likvidaci herních prvků na dětských hřištích Kabelíkova, vnitroblok Sokolovská, 

Želatovská (30 100 Kč), 
� likvidaci herních prvků na dětských hřištích vnitroblok Blahoslavova a Bartošova 

(50 000 Kč), 
� opravy herních prvků, pískovišť a oplocení (45 100 Kč), 
� výměnu 3 ks hodinových strojků venkovních hodin na dětském hřišti „Maják“ ul. 

Bezručova (14 000 Kč), 
� dodávku a instalaci zemní trampolíny Saturnus dle požadavku místní části Újezdec 

(194 400 Kč), 
� ve výši 477 700 Kč na výdaje spojené s veřejným osvětlením, a to na: 

� opravu rozvaděče veřejného osvětlení v ul. Interbrigadistů (107 500 Kč), 
� výměnu poškozeného sloupu veřejného osvětlení ul. Dvořákova u areálu firmy 

Gambro (45 500 Kč), 
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� výkop v dlážděných plochách a opětovné zapravení povrchu v souvislosti s výměnou 
poškozeného kabelu veřejného osvětlení v ul. Jateční (79 100 Kč), 

� opravu veřejného osvětlení u přechodu pro chodce v ul. Čechova u kruhového 
objezdu, které bylo poškozeno při dopravní nehodě (52 600 Kč), 

� výkop v dlážděných plochách a opětovné zapravení v souvislosti s výměnou 
poškozeného kabelu veřejného osvětlení v ul. Gen. Štefánika (89 500 Kč), 

� výměnu poškozeného sloupu veřejného osvětlení včetně výložníku a svítidla v ul. 
Lipnická (ostrůvek u sjezdu směr LIDL) a výměnu zkorodovaného sloupu veřejného 
osvětlení v Penčicích, v ul. U Kostela včetně rozšíření o další sloup veřejného 
osvětlení (62 700 Kč), 

� výkop a protlak v asfaltové ploše, opětovné zapravení startovacích jam v souvislosti 
s výměnou poškozeného kabelu veřejného osvětlení v ul. Gen. Štefánika (40 800 Kč),    

� ve výši 164 100 Kč na výdaje spojené s péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň, a to na: 
� opravy laviček v Přerově, ul. Dvořákova, Želatovská, Vaňkova, G. Janouška, Optiky 

(45 800 Kč), 
� opravy infocedulí Předmostím do pravěku (27 100 Kč), 
� ořez lip v horní části Žerotínova náměstí, kde větve zastiňují byty a obchody 

(48 700 Kč), 
� ořezy stromů a keřů ul. Pod Valy, Kozlovská, Kabelíkova, U Rybníka (27 000 Kč), 
� dokončovací práce - kácení rizikových dřevin v lokalitách Michalov, nám. Svobody, 

ul. Jižní čtvrť II, Husova, Velká Dlážka, Jilemnického (7 900 Kč), 
� úpravu terénu trávníku po výsadbě cibulovin (7 600 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ BYTOVÉ SPRÁVY  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

445 998,2 * + 1 739,7 447 737,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních  

 památek (zámek, TGM 8) 

767,1 + 103,0 870,1 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře (kulturní  

 domy) 

449,6 + 233,0 682,6 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce 

648,4 + 199,6 848,0 

3612 540  Bytové hospodářství 30 198,7 + 862,4 31 061,1 

3613 51X  Nebytové hospodářství 8 387,1 + 150,1 8 537,2 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství  4 741,0 + 91,8 4 832,8 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská  

 služba a podpora samostatného  

 bydlení 

7 407,8 + 89,1 7 496,9 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  

 (údržba budov) 

728,0 + 10,7 738,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 739 700 Kč do rozpočtu roku 2021. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 103 000 Kč na výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních památek, a to 

na: 
� výměnu krytů radiátorů v Mervartově sále, Zámek Přerov (53 300 Kč), 
� projekt sanace vlhkého zdiva, nádvoří Zámku Přerov (49 700 Kč), 

� ve výši 233 000 Kč na výdaje spojené se zájmovou činností v kultuře, a to na: 
� dodávku a montáž barového pultu a kuchyňské linky včetně spotřebičů, dřezu, baterie 

v Dělnickém domě v Lověšicích (233 000 Kč), 
� ve výši 199 600 Kč na výdaje spojené se sportovním zařízením ve vlastnictví obce, a to na: 

� zpětnou montáž fotovoltaických panelů na střechu hotelu Zimního stadionu po dodání 
nové konstrukce pro jejich uchycení (199 600 Kč), 

� ve výši 862 400 Kč na výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, a to na: 
� výměnu oken v bezbariérových bytech č. 11 a 16 na ul. Seifertova 2976/23, 

(225 000 Kč), 
� frézování a vložkování komína na ul. Husova 1697/13, byt č. 5 (29 000 Kč), 
� úpravy plynoinstalace, vodoinstalace, el. ohřívače vody a nové obklady pro kuchyňský 

kout včetně prací souvisejících u bytu č. 5, gen. Štefánika 7 (41 600 Kč), 
� vymalování bytu včetně sjednocení omítek, penetrace a prací souvisejících u bytu č. 5, 

Komenského 54 (29 000 Kč), 
� vymalování bytu včetně sjednocení omítek, penetrace a nátěry dveří včetně prací 

souvisejících u bytu č. 15, Kratochvílova 20 (27 100 Kč), 
� opravu bytu č. 6, Kojetínská 1946/38 po zemřelé – malba, nátěr podlah, výměna 

zařizovacích předmětů (34 500 Kč), 
� opravu bytu č. 4, Na hrázi 30 (33 600 Kč), 
� rekonstrukci koupelny a WC, byt č. 26, Osmek 5 (48 100 Kč), 
� renovaci povrchu bytového jádra v koupelně, chodbě a části kuchyně, byt č. 26, 

Osmek 5 (39 800 Kč), 
� rekonstrukci koupelny, byt č. 2, Jižní čtvrť III/4 (61 000 Kč), 
� periodickou revizi plynoinstalace v bytech (93 700 Kč), 
� výměnu oken a parapetů u kuchyní a sociálních zařízení včetně prací souvisejících 

u bytového domu Na hrázi 34 (200 000 Kč), 
� ve výši 150 100 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 

� opravu stropu v restauraci Skalka Vinary (150 100 Kč), 
� ve výši 91 800 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 
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� opravu elektroinstalace, výměnu elektrického rozvaděče a výměnu části světel včetně 
prací souvisejících u nebytového prostoru č. 101, Kozlovská 4 (74 800 Kč), 

� dodání a montáž kuchyňské linky včetně prací souvisejících u nebytového prostoru 
č. 106, Palackého 1 (17 000 Kč), 

� ve výši 89 100 Kč na výdaje spojené s domy s pečovatelskou službou, a to na: 
� demontáž, výrobu a montáž kuchyňské linky včetně prací souvisejících, byt č. 24, DPS  

Trávník 1 (17 600 Kč), 
� renovaci povrchu bytového jádra v koupelně, chodbě a části kuchyně, byt č. 35, DPS 

Tyršova (39 500 Kč), 
� rekonstrukci koupelny a WC, byt č. 4, DPS Tyršova 68 (32 000 Kč), 

� ve výši 10 700 na výdaje spojené s požární ochranou: 
� úhradu dodávky a montáže závěsu z celtoviny, hasičská zbrojnice Újezdec 

(10 700 Kč). 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – 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 

447 737,9 * + 105,0 447 842,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2321 840  Odvádění a čištění odpadních vod       

 a nakládání s kaly 

0,0 + 105,0 105,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 553,0 * + 105,0 23 658,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 105 000 Kč do rozpočtu roku 2021. Finanční 
prostředky budou vynaloženy na poskytnutí dotace sedmi fyzickým osobám na částečnou 
kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky k nově vybudované 
kanalizaci v místní části Čekyně. 
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SOCIÁLNÍ FOND 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 013  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 1 265,6 1 265,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 5 912,0 + 1 265,6 7 177,6 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 1 265 500 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2021. Převod zůstatku 
je v souladu s příslušným ustanovením vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců města Přerova“, v platném znění. 


