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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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

644 357,7 * + 1 545,0 645 902,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 297,5 + 1 090,0 1 387,5 

 023  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. (správa dotací) 

400,0 + 455,0 855,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 
finančních prostředků ve výši 1 545 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Finanční prostředky 
budou vynaloženy: 
� ve výši 1 090 000 Kč na úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejných 

zakázek: 
� „Energetický projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov“ (274 000 Kč), 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (183 000 Kč), 
� smlouvy o poskytování právních služeb (633 000 Kč), 

� ve výši 455 000 Kč na výdaje spojené se zajištěním služeb externího dotačního 
managementu pro akce: 
� „Blažkův dům - inovační centrum“ (351 000 Kč), 
� „Revitalizace rybníků v Předmostí – 1. etapa (dotace)“ (104 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

645 902,7 * + 80,0 645 982,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2141 120  Vnitřní obchod 

 (marketing a propagace) 

203,0 + 40,0 243,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2143 120  Cestovní ruch 145,0 + 40,0 185,0 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 80 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Jedná se o finanční prostředky na 
realizaci zakázky „Kolekce fotografií ze života města Přerova“. Fotografie budou následně 
využity pro publikaci v kalendáři a propagaci města Přerova v oblasti cestovního ruchu.  

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

645 982,7 * + 189,4 646 172,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy 
 (informatika, GIS) 

8 791,2 + 144,2 8 935,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 389,4 + 45,2 22 434,6 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 31 322,6 + 189,4 31 512,0 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 189 400 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 
vynaloženy: 
� ve výši 144 200 Kč na výdaje spojené s činností místní správy (informatika, GIS), a to 

na: 
� měření sítě MAN dostupnost – IPv4 a IPv6 pro příspěvkové organizace (4 000 Kč), 
� servis HW a SW Platebního automatu Payment4U/Card 24 (27 600 Kč), 
� nástroje pro digitální technickou mapu města Přerova (112 600 Kč), 

� na výdaje spojené s činností místní správy (správa), a to na: 
� obložení venkovní zdi spolu s elektro opravami na chatě Svrčov (45 200 Kč). 
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PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

646 172,1 * + 427,3 646 599,4 

* 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 + 363,0 363,0 

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

822,7 + 64,3 887,0 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 427 300 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně či jinak vázané 
prostředky budou vynaloženy: 
� na výdaje spojené s územním plánováním, a to na: 

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

� ve výši 64 300 Kč na výdaje spojené s koncepcí a rozvojem statuárního města Přerova, 
a to na: 
� technickou pomoc při návrhu a posouzení úpravy místa pro přecházení mezi 

stávajícími nástupišti autobusového nádraží v Přerově (16 300 Kč), 
� zpracování Posouzení variantního řešení křižovatky silnic I/55, ulic Hulínská, Mírová 

a Nivky (48 000 Kč).  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

646 599,4 * + 100,0 646 699,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. 

130,0 + 100,0 230,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 496,5 + 100,0 38 596,5 

  
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 100 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně vázané prostředky budou 
vynaloženy v rámci dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování 
koncepční části integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2022 – 2027. 

 
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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

646 699,4 * + 621,8 647 321,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 336,0 + 312,1 7 648,1 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 478,5 + 309,7 7 788,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 621 800 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� ve výši 312 100 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

� vypracování technické pomoci k umístění dopravního značení na místní komunikaci 
nábř. E. Beneše (12 100 Kč), 

� opravu retardéru na ul. Pod Valy (116 300 Kč), 
� opravu zábradlí propustku ev. č. Př-Před-P3, ul. Prostějovská (183 700 Kč), 

� ve výši 309 700 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací, 
a to na: 
� opravu parkovacích míst na nám TGM (77 300 Kč), 
� opravu asfaltového povrchu cyklostezky u Žebračky narušeného kořenovým 

systémem (119 800 Kč), 
� inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení v rozsahu provádění stavby - 

stavba chodníku a malé gabionové podezdívky v ul. Komenského (40 000 Kč), 
� vypracování posouzení stavu opěrné zídky chodníku na ul. Vaňkova (72 600 Kč). 
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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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

647 321,2 * + 7 209,1  654 530,3 

* 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 + 515,5 515,5 

2321 529  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (rezerva na 

 obnovu) 

830,0 + 3 661,0 4 491,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

652,7 + 173,7 826,4 

3631 52X  Veřejné osvětlení 17 891,8 + 318,3 18 210,1 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 330,0 + 70,0 400,0 

3725 520  Využívání a zneškodňování  

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

5 500,0 + 777,4 6 277,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

5 522,6 + 400,3 5 922,9 

3745 529  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (rezerva na obnovu zeleně) 

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

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 7 209 100 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 
� na vyžínání buřeně celoplošně, kombinovaně – LHC Přerov 2 (515 500 Kč), 
� na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury (3 661 000 Kč), 
� na restaurování busty J. Bajáka v areálu parku Michalov (173 700 Kč), 
� ve výši 318 300 Kč na výdaje spojené s veřejným osvětlením, a to na: 

� rozšíření veřejného osvětlení u novostaveb rodinných domů, ul. U Stadionu, Žeravice 
(97 200 Kč), 

� opravu veřejného osvětlení v ul. Denisova po dopravní nehodě (61 100 Kč), 
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� opravu sloupu veřejného osvětlení v ul. Kojetínská po dopravní nehodě (46 000 Kč), 
� opravu zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ul. Lipnická (46 800 Kč), 
� opravu betonové hlavy základu stožáru veřejného osvětlení po dopravní nehodě ul. 

Hranická, Předmostí (3 200 Kč), 
� opravu veřejného osvětlení v ul tř. 17. listopadu po dopravní nehodě (64 000 Kč), 

� na nákup odpadových nádob na bioodpad (70 000 Kč), 
� na úpravu a rozšíření manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný komunální 

odpad v Přerově (777 400 Kč), 
� ve výši 400 300 Kč na výdaje spojené s péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň, a to na: 

� dodání bakteriálního přípravku PTP PLUS na odbahnění Laguny (202 200 Kč), 
� deratizaci veřejných ploch (60 500 Kč), 
� nákup mlžných bran s květináči na mobilní zeleň (137 600 Kč), 

� na tvorbu rezervy na obnovu zeleně (1 292 900 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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

654 530,3 * + 2 601,0 657 131,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce 

0,0 + 420,2 420,2 

3612 540  Bytové hospodářství 29 578,0 + 1 146,3 30 724,3 

3613 51X  Nebytové hospodářství 8 456,7 + 337,8 8 794,5 

3613 540  Nebytové hospodářství  2 672,0 + 220,7 2 892,7 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská  

 služba a podpora samostatného  

 bydlení 

9 047,5 + 345,0 9 392,5 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  

 (údržba budov) 

596,3 + 131,0 727,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 601 000 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 



7 
 

� ve výši 420 200 Kč na výdaje spojené se sportovním zařízením ve vlastnictví obce, a to 
na: 
� opravu kompresoru na zimním stadionu (145 000 Kč), 
� výrobu a instalaci rolovací mříže do prostor restaurace plaveckého bazénu 

(174 800 Kč), 
� zajištění instalace čtvrthodinového maxima v objektu zimního stadionu (100 400 Kč), 

� ve výši 1 146 300 Kč na výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, a to na: 
� úhradu zřízení ústředního topení a instalaci plynového kotle včetně prací souvisejících 

v bytě č. 6 v bytovém domě Komenského 54 (200 000 Kč), 
� stavební úpravy v bezbariérovém bytě č. 11, Seifertova 2976/21 (157 800 Kč), 
� stavební úpravy v bezbariérovém bytě č. 9, Kozlovská 3380/4 (225 000 Kč), 
� osekání mokrých, zpuchřelých omítek ve sklepních prostorách domu, Na Hrázi 30 

(22 900 Kč), 
� opravu bytu č. 1, Jižní čtvrť I/24/2509 (48 900 Kč), 
� opravu bytu č. 5, Jižní čtvrť III/5 (114 200 Kč), 
� výměnu 9 ks oken v bytech č. 7, 8, 9, Na Odpoledni 2/2178 (317 600 Kč), 
� periodické revize bytů (59 900 Kč), 

� ve výši 337 800 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 
� opravu osvětlení a zásuvek ve třech místnostech suterénu objektu U Bečvy I 

(16 100 Kč), 
� realizaci kanalizační přípojky v objektu bývalé ZŠ Čekyně (36 400 Kč), 
� zbudování vrchní vrstvy podlahové krytiny v knihovně v Kozlovicích (32 400 Kč), 
� opravu štítu obecního domu v Lověšicích (245 500 Kč), 
� opravu plynového kotle ve zdravotní škole (7 400 Kč), 

� ve výši 220 700 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 
� úhradu za vypracování prováděcí PD pro výměnu střešní krytiny včetně prací 

souvisejících, Palackého 1 (96 800 Kč), 
� vyklizení a vyčištění půdních prostor včetně prací souvisejících, Palackého 1 

(9 800 Kč), 
� opravu elektroinstalace, tj. na demontáž původních el. rozvaděčů pro více bytových 

prostor, dodání a montáž el. rozvaděče včetně jističů, proudových chráničů, revize 
a prací souvisejících pro nebytový prostor č. 101, Kozlovská 8 (114 100 Kč), 

� na úklid společných prostor v domech s pečovatelskou službou (345 000 Kč), 
� ve výši 131 000 Kč na výdaje spojené s požární ochranou, a to na: 

� realizaci kanalizační přípojky do objektu hasičské zbrojnice v Čekyni (51 000 Kč), 
� vyčištění žlabů, opravu oplechování a nátěr střechy hasičské zbrojnice dobrovolných 

hasičů v Přerově (80 000 Kč). 
 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 
8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

657 131,3 * + 1 220,0 658 351,3 

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

rozpočet         
po úpravě 

1014 840  Ozdravování hospodářských zvířat, 

 polních a speciálních plodin  

 a zvláštní veterinární péče 

80,0 + 80,0 160,0 

2169 820  Ostatní správa v průmyslu,  

 stavebnictví, obchodu a službách 

110,0 + 1 140,0 1 250,0 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1 220 000 Kč do rozpočtu roku 2022. Smluvně 
či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

� úhradu za zajištění náhradní péče o týraná zvířata (80 000 Kč), 
� odstranění stavby dle exekučního příkazu (1 140 000 Kč). 

 
SOCIÁLNÍ FOND 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 013  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

0,0 + 1 038,6 1 038,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 5 894,0 + 1 038,6 6 932,6 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 1 038 600 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2022. 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. 
 
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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

658 351,3 * + 764,0 659 115,3 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

2 596,8 + 764,0 3 360,8 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 764 000 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 
� úhradu za vyhotovení znaleckých posudků: 

� na ocenění pozemků p. č. 222 a p. č. 218 v k. ú. Přerov (8 000 Kč), 
� na ocenění bytové jednotky č. 2495/7 v domě Sokolovská 6, bytové jednotky 

č. 2496/7 v domě Sokolovská 8, bytové jednotky č. 2497/7 v domě Sokolovská 10 
(40 000 Kč), 

� na ocenění bytové jednotky č. 2563/9 v domě Sokolovská 4, bytové jednotky 
č. 2563/10 v domě Sokolovská 4, bytové jednotky č. 2563/11 v domě Sokolovská 
4, bytové jednotky č. 2564/9 v domě Sokolovská 2 a bytové jednotky č. 2564/10 
v domě Sokolovská 2 (40 000 Kč), 

� pro určení ceny v místě a čase obvyklé nemovitostí nám. TGM 8 přední část v k. ú. 
Přerov (35 000 Kč), 

� na stanovení ceny věcného břemene k pozemkům p. č. 1662 v k. ú. Veselíčko 
a p. č. 75 v k. ú. Svrčov (10 000 Kč), 

� na stanovení ceny věcného břemene k pozemku p. č. 1034 v k. ú. Újezdec za 
účelem výkupu pozemku (8 000 Kč), 

� na ocenění pozemku p. č. 3161/20 v k. ú. Přerov za účelem prodeje pozemku 
(2 500 Kč), 

� na určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemek p. č. 283/1 v k. ú. Dluhonice 
(4 000 Kč), 

� pro určení výše jednorázové úhrady za 1 bm pozemků dotčených vedením VN 
v k. ú. Dluhonice a k. ú. Přerov (30 000 Kč), 

� pro stanovení ceny zjištění a ceny v místě a čase obvyklé dle geometrického plánu 
p. č. 60/17 v k. ú. Popovice (3 500 Kč), 

� na stanovení ceny zjištěné z ceny v místě a čase obvyklé pro majetkové vypořádání 
k pozemkům pod stavbou chodníku na ul. Růžová, Vinary (9 000 Kč), 

� pro určení ceny v místě a čase obvyklé na pozemcích p. č. 33/3 a p. č. 590/7 v k. ú. 
Předmostí (5 000 Kč), 

� na stanovení ceny v místě a čase obvyklé částí pozemku p. č. 58 v k. ú. Žeravice 
(5 000 Kč), 

� úhradu za vyhotovení geometrických plánů na: 
� oddělení nemovitostí nám. TGM 8 přední části od budovy Městského domu 

a dvorního traktu budovy nám. TGM 8 a zřízení věcného břemene průchodu, 
průjezdu a štítové zdi (40 000 Kč), 

� oddělení části p. č. 1040/7 v k. ú. Újezdec za účelem následného převodu pozemku 
formou výběrového řízení (30 000 Kč), 

� oddělení části p. č. 2580/4 v k. ú. Přerov na účelem následného převodu pozemku 
formou výběrového řízení (30 000 Kč), 

� oddělení částí p. č. 6820/1, p. č. 6820/19, p. č. 6820/20, p. č. 6820/22 a p. č. 6824/3 
v k. ú. Přerov za účelem následného převodu pozemku formou výběrového řízení 
(50 000 Kč), 
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� vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti vedení veřejného osvětlení na 
pozemcích v k. ú. Čekyně (20 000 Kč), 

� vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti vedení sítí v majetku města na 
pozemcích třetích osob v ul. Hvězdná (50 000 Kč), 

� majetkové vypořádání k pozemkům dotčeným chodníky v Penčicích (50 000 Kč), 
� oddělení části pozemků v k. ú. Žeravice pro realizaci majetkoprávního vypořádání 

s Olomouckým krajem – komunikace, chodníky (15 000 Kč), 
� rozdělení pozemků p. č. 207/2 a p. č. 207/5 v k. ú. Vinary (25 000 Kč), 
� zaměření chodníku v ul. Čekyňská, Žeravice (19 000 Kč), 

� úhradu za vyhotovení pasportu a geometrického plánu: 
� komunikace ul. Doubí p. č. 48/4 v k. ú. Vinary (50 000 Kč), 
� chodníku ul. Doubí p. č. 49/1 v k. ú. Vinary (30 000 Kč), 
� chodníku ul. U Svodnice p. č. 871/2 v k. ú. Újezdec (50 000 Kč), 
� komunikace Pod lesem, Žeravice (50 000 Kč), 
� komunikace ul. Vinařská, Vinary (50 000 Kč), 

� na úhradu za vytyčení hranice pozemků mezi zahrádkami a účelovou komunikací 
v lokalitě za zimním stadionem (5 000 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB – ODDĚLENÍ BYTOVÉ 
SPRÁVY – VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

659 115,3 * + 4 385,5  663 500,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 30 724,3 * + 1 917,2 32 641,5 

3613 540  Nebytové hospodářství 2 892,7 * + 1 502,8 4 395,5 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

9 392,5 * + 965,5 10 358,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 4 385 500 Kč do rozpočtu roku 2022. 
Tyto budou vynaloženy na vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových 
prostor za rok 2021, rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady je vracen jednotlivým 
nájemcům. 
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PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 
– KULTURNÍ AKCE 
 

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

rozpočet     
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

663 500,8 * + 724,8 664 225,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 1 964,8 + 724,8 2 689,6 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 724 800 Kč do rozpočtu roku 2022. Místní výbory požádaly v souladu s Pravidly 
hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova o převod v loňském 
roce nevyčerpaných finančních prostředků určených na kulturní akce. Jedná se o místní části 
Dluhonice (86 300 Kč), Újezdec (50 500 Kč), Kozlovice (92 400 Kč), Lověšice (127 400 Kč), 
Penčice (54 700 Kč), Čekyně (69 700 Kč), Vinary (79 200 Kč), Žeravice (85 400 Kč), 
Henčlov (30 800 Kč), Předmostí (25 500 Kč), Lýsky (18 700 Kč) a Popovice (4 200 Kč). 
 
PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 
– ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

664 225,6 * + 533,2 664 758,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 434,6 * + 533,2 22 967,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 31 512,0 * + 533,2 32 045,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 533 200 Kč do rozpočtu 2022. Jedná se o v minulých letech nevyčerpané finanční 
prostředky jednotlivých místních výborů určené na nákup materiálu, drobného vybavení 
a pohonných hmot, a to u místní části Dluhonice (146 100 Kč), Újezdec (74 700 Kč), 
Kozlovice (63 800 Kč), Lověšice (32 200 Kč), Penčice (14 200 Kč), Čekyně (34 600 Kč), 
Vinary (33 200 Kč), Žeravice (40 000 Kč), Henčlov (26 400 Kč), Lýsky (63 200 Kč) 
a Popovice (4 800 Kč). 
 
PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH VÝBORŮ 
– ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

664 758,8 * + 9 739,1 674 497,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 648,1 * + 1 638,4 9 286,5 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 788,2 * + 4 432,7 12 220,9 

2333 520  Úpravy drobných vodních toků 0,0 + 44,2 44,2 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

826,4 * + 412,7 1 239,1 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

256,5 + 639,8 896,3 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 716,5 + 261,2 1 977,7 

3613 51X  Nebytové hospodářství 8 794,5 * + 1 018,6 9 813,1 

3631 52X  Veřejné osvětlení 18 210,1 * + 166,5 18 376,6 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 400,0 * + 70,0 470,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

5 922,9 * + 851,1 6 774,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

5512 51X  Požární ochrana – dobrovolná část 

 (údržba budov) 

727,3 * + 203,9 931,2 

  * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků v celkové výši 9 739 100 Kč. Jedná se o finanční prostředky místních 
výborů, které obdržely ve výši stanoveného limitu a tyto nebyly v loňském roce plně 
vyčerpány. O využití částek rozhodnou místní výbory v roce 2022. Finanční prostředky budou 
převedeny následovně: 
� místní část Dluhonice (UZ 443)           2 736 200 Kč 
� místní část Újezdec (UZ 444)   740 400 Kč 
� místní část Kozlovice (UZ 445)           2 272 900 Kč 
� místní část Lověšice (UZ 446)   893 700 Kč 
� místní část Penčice (UZ 458)                   155 800 Kč 
� místní část Čekyně (UZ 470)              609 900 Kč 
� místní část Vinary (UZ 471)              621 400 Kč 
� místní část Žeravice (UZ 472)                 536 200 Kč 
� místní část Henčlov (UZ 473)      35 100 Kč 
� místní část Lýsky (UZ 475)               863 400 Kč 
� místní část Popovice (UZ 476)    274 100 Kč 
Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.  

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH 
SLUŽEB  
 
AKCE 300 – 500 TIS. KČ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

674 497,9 * + 500,0 674 997,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3392 514  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5142018 
 – Opravy podlah, nové soc. zařízení,  
 KD Dluhonice) 

0,0 + 500,0 500,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 500 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou 
použity k financování akce nad 300 - 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. 


