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Důvodová zpráva: 

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 

541 314,4 + 114,2 541 428,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

4341 360  Sociální pomoc osobám v hmotné  
 nouzi a občanům sociálně 
 nepřizpůsobivým (městský sociální  
 šatník) 

22,0 + 1,2 23,2 

4349 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
 skupinám obyvatelstva (senior taxi) 

127,0 + 2,6 129,6 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 674,8 + 110,4 22 785,2 
 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 597,9 + 114,2 29 712,1 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 114 200 Kč. 
Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku 
hospodaření roku 2020, bude použita na nákup osobních ochranných pracovních prostředků. 
Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům OOPP je dána Zákonem č. 262/2006 Sb., 
§ 104 odst. 5.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

541 428,6 * + 60,5 541 489,1 

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

rozpočet         
po úpravě 

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

870,1 + 60,5 930,6 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 60 500 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí 
zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na vypracování pasportu budovy TGM 8 (bufet) 
z důvodu připravovaného prodeje předmětné budovy. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

541 489,1 * + 3 604,0 545 093,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3613 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402006 
 – Výměna výloh KIS Přerov,  
 Kratochvílova 14) 

0,0 + 350,0 350,0 

3613 540  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5402012 
 – Výměna výloh, Kratochvílova 14  
 (pasáž)) 

0,0 + 564,0 564,0 

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) 

0,0 + 2 690,0 2 690,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 3 604 000 Kč do rozpočtu roku 2021. 
Jelikož žádost byla podána až 19.03.2021, nemohlo být rozpočtové opatření zahrnuto do návrhu 
s názvem Rozpočtové opatření - převody – akce a projektové dokumentace pro 55. schůzi Rady 
města Přerova, která se konala dne 27.01.2021. Tyto finanční prostředky budou použity 
k financování akcí 300 - 500 tis. Kč a akce nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 

 
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) 

4 531,8 - 4,0 4 527,8 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 498,9 - 4,0 26 494,9 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 
61X  Školská zařízení 44 549,7 - 4,0 44 545,7  

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 4 000 Kč. 
Bude snížen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu změny podílu hlavní 
a doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16.   

 
ODBOR EKONOMIKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1122 210  Daň z příjmů právnických 
 osob za obce 

25 000,0 - 8 215,8 16 784,2 

 
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) 

32 230,0 - 8 215,8 24 014,2 

 
V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 byla za účelem úhrady daně z příjmu 
právnických osob za město vyčleněna částka 25 mil. Kč, tj. ve výši daně roku 2019. Na základě 
zpracování daňového přiznání činí tato daň za rok 2020 částku 16 784 200 Kč. Vzhledem 
k tomu, že město je současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena 
příjmová i výdajová část rozpočtu. 

 
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) 

13 000,0  - 3 500,0 9 500,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

11 660,5 + 4 200,8 15 861,3 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 23 272,5  + 700,8 23 973,3 

 
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 2021 ve výši 
4 200 798 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. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované 
výdaje. 

 
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) 

9 500,0 * - 6 055,8 3 444,2 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze stát. rozpočtu 

15 861,3 * + 6 055,8 21 917,1 

* 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 2021 ve výši 6 055 800 Kč. Rozpočet města 
na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v předpokládané výši 9 500 000 Kč, 
tímto bude její přiznaná část ve výši 6 055 800 Kč převedena. Rozpočet výdaje k tomuto účelu 
již obsahuje. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

545 093,1 * + 150,0 545 243,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže 1 475,5 + 150,0 1 625,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 150 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane 
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součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na výměnu písku ve veřejně přístupných 
pískovištích dětských hřišť a na provedení hlavní roční kontroly těchto dětských hřišť.  

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

545 243,1 * + 2,0 545 245,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 
 (Městská knihovna) 

16 663,5  + 2,0 16 665,5 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz  
 a investice 

16 662,7  + 2,0 16 664,7 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 
knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 2 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na 
propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita 
na odpisy movitého majetku z důvodu pořízení a zařazení do užívání záložního zdroje APC 
Smart-UPS pro server knihovny.  

 
REZERVA ROZPOČTU 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

545 245,1 * + 291 164,0 836 409,1 

* 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) 23 973,3 * + 291 164,0 315 137,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zdrojů rezervy roku 2020 ve výši 
291 164 000 Kč za těmito účely: 
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� kompenzace Dluhonice (14 500 000 Kč), 
� schválené záměry (7 267 000 Kč), 
� konání místního referenda (1 410 000 Kč), 
� dostavba domova pro seniory – pavilon G (80 000 000 Kč), 
� strategické akce (20 000 000 Kč), 
� rekonstrukce TGM 16 (35 987 000 Kč), 
� havárie (25 000 000 Kč), 
� nerozpočtované výdaje (20 000 000 Kč), 
� propad daňových příjmů (35 000 000 Kč),  
� akce nad 500 tis. Kč (52 000 000 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB – ZAPOJENÍ NÁHRADY 
ÚJMY ZA ZTÍŽENÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2324 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky  
 a náhrady 

370,0 + 3 232,3 3 602,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

1032 520   Podpora ostatních produkčních  
 činností 

856,5 + 323,2 1 179,7 

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

7 038,8 + 1 016,2 8 055,0 

3745 529  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (rezerva na obnovu zeleně) 

0,0 + 1 292,9 1 292,9 

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

1 500,0 + 600,0 2 100,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - zapojení 
finančních prostředků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v celkové výši 3 232 288 Kč 
do rozpočtu města. Předmětnými finančními prostředky je kompenzována vzniklá újma za 
ztížené lesní hospodaření na pozemcích nacházejících se na území národní přírodní rezervace 
Žebračka a budou použity na: 
� práce v národní přírodní rezervaci Žebračka, kácení v okrajových částech mimo plán 

(323 200 Kč), 
� kácení dřevin, havárie na zeleni (1 016 200 Kč), 
� vytvoření rezervy na obnovu zeleně v majetku statutárního města Přerova (1 292 900 Kč), 
� pasportizaci dřevin v místních částech (600 000 Kč). 
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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) 315 137,3 * - 132,0 315 005,3 

3111 51X  Mateřské školy 35,0 + 44,0 79,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství  9 042,7 + 37,0 9 079,7 

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

853,7 + 51,0 904,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
celkem o 132 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity 
na realizaci kanalizačních přípojek v místní části Čekyně pro objekt školky, úřadovny 
a hasičské zbrojnice.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství 6 623,6 - 1 165,8 5 457,8 

3612 540  Bytové hospodářství 32 804,9 + 1 165,8 33 970,7 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 1 165 800 Kč. V souvislosti s konečným vyúčtováním služeb spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor budou upraveny rozpočty mezi paragrafy a předmětné 
finanční prostředky budou použity na vyplacení přeplatků nájemcům. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 315 005,3 * - 550,5 314 454,8 

3612 540  Bytové hospodářství  33 970,7 * + 550,5 34 521,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 550 500 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
opravu havárie suterénních rozvodů ústředního topení v domě Jižní čtvrť IV/15, 16, 17. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X   Silnice 11 041,5 - 589,3 10 452,2 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 1 778,3  + 589,3 2 367,6 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 589 300 Kč. Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce mostu ul. U Koupaliště, Penčice“ včetně inženýrské činnosti 
a vyřízení společného povolení stavby. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 550   Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500642 
 –  Opravy chodníků v podjezdu,  
 Lověšice) 

1 300,0 - 800,0 500,0 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

11 907,5 + 400,0 12 307,5 

2212 55X  Silnice 10 452,2 * + 400,0 10 852,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 800 000 Kč. Vzhledem k tomu, že realizace akce „Oprava chodníku 
v podjezdu, Lověšice“ nepřesáhne částku 500 tis. Kč budou uvolněné finanční prostředky 
použity na: 
� opravu a údržbu mostů (400 000 Kč), 
� opravy schodišť tvořících součást chodníků, které jsou v havarijním stavu, např. na ul. 

U Tenisu, Vaňkova, u hotelu Jana a další (400 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X   Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

12 307,5 * - 68,5 12 239,0 

2212 5XX  Silnice 10 852,2 * + 68,5 10 920,7 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 68 500 Kč. Finanční prostředky budou použity na vypracování technické 
pomoci na umístění příčného retardéru na ul. U Zahradnictví ve Vinarech. Jedná se o převod 
v rámci finančních prostředků místní části Vinary na základě jejího požadavku. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 10 920,7 * - 300,0 
+ 250,0 

10 870,7 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

12 239,0 * - 2 065,7 
+ 438,9 

10 612,2 

3392 51X   Zájmová činnost v kultuře (kulturní  
 domy) 

1 460,7 - 200,0 1 260,7 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže 1 625,5 * - 50,0 1 575,5 

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

8 055,0 * - 552,3 7 502,7 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500526 
 –  Rekonstrukce chodníků ul.  
 Čekyňská - 1. etapa, Žeravice) 

347,6 + 638,5 986,1 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500485 
 –  Rekonstrukce chodníků ul.  
 Lipňanská, Penčice) 

950,0 + 700,0 1 650,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500644 
 –  Rekonstrukce chodníků ul. Růžová, 
 Vinary) 

904,5 + 1 140,6 2 045,1 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 2 479 100 Kč. Jedná se o převod v rámci finančních prostředků níže 
uvedených místních částí na základě jejích požadavků, a to: 

� MČ Henčlov – finanční prostředky původně určené na nákup herních prvků a opravy 
chodníků budou použity na opravu účelové komunikace vedoucí k místnímu hřbitovu 
TURBO metodou (150 000 Kč), 

� MČ Žeravice – finanční prostředky původně určené na sečení, opravy silnic a rekonstrukci 
chodníků budou použity na dofinancování akce „Rekonstrukce chodníku ul. Čekyňská, 
Žeravice“. V letošním roce by měla proběhnout realizace I. etapy (638 500 Kč), 

� MČ Popovice – finanční prostředky původně určené na stavbu pergoly budou použity na 
opravy chodníků a instalaci příčných prahů (438 900 Kč), 

� MČ Penčice – uspořené finanční prostředky budou použity na dofinancování akce 
„Rekonstrukce chodníku ul. Lipňanská, Penčice“, II a III. etapu (700 000 Kč) a na opravy 
komunikací TURBO metodou (100 000 Kč), 

� MČ Vinary – finanční prostředky původně určené na opravu kulturního domu a opravy 
a rekonstrukce komunikací budou použity na dofinancování akce „Rekonstrukce chodníku 
ul. Růžová, Vinary“ (1 140 600 Kč). 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300673 
 –   Převod pozemků 6752/41,  
 6752/40, 6752/40, 6752/39, 6752/72,  
 6752/76 - propoj Kopaniny) 

8 090,5 - 8 090,5 0,0 

2212 55X  Silnice 10 870,7 * + 900,0 11 770,7 

2212  550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500678 
 –   Oprava komunikaci Žerotínovo  
 náměstí – II. etapa) 

0,0 + 2 000,0 2 000,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500653 
 –  Rekonstrukce mostu ul. U Potoka,  
 Penčice) 

2 500,0 + 1 600,0 4 100,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500679 
 –   Oprava chodníku v parku na nám.  
 Svobody) 

0,0 + 3 000,0 3 000,0 

3639 530   Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. 

1 919,0 + 590,5 2 509,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 8 090 500 Kč. Vzhledem k tomu, že neproběhne původně plánovaný odkup 
pozemků p. č. 6752/41, 6752/40, 6752/40, 6752/39, 6752/72, 6752/76 v k. ú. Přerov budou 
uvolněné finanční prostředky použity na: 

� opravu místních komunikací TURBO metodou – ul. Svépomoc IV, Na Odpoledni včetně 
parkoviště, Lančíkových, Petřivalského – parkoviště za Hanou (200 000 Kč), 

� opravu účelových komunikací – Pod Hvězdárnou, Pod Hvězdárnou – za garážemi, pod 
nemocnicí – zahrádky (550 000 Kč), 

� opravu účelové komunikace ve Vinarech – příjezdová účelová komunikace k zahrádkářské 
kolonii nad ulicí Mezilesí II (150 000 Kč), 

� akci „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí – II. etapa“ (2 000 000 Kč), 
� dofinancování akce „Rekonstrukce mostu ul. U Potoka, Penčice“ (1 600 000 Kč), 
� akci „Oprava chodníku v parku na nám. Svobody“ (3 000 000 Kč), 
� vyhotovení geometrických plánů a znalecké posudky pro stanovení ceny obvyklé pozemků, 

zřízení věcných břemen (590 500 Kč).  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

836 409,1 * + 250,0 836 659,1 

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

rozpočet          
po úpravě 

2212 55X  Silnice 11 770,7 * + 250,0 12 020,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 250 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane 
součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na jednorázové vyčištění státních 
a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území města Přerova (mimo režim zimní údržby). 
 
 
 

 


