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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 

517 418,8 * + 2 126,8 519 545,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 297,5 + 1 362,0 1 659,5 

 023  Komunální služby a územní rozvoj  

 j. n. (správa dotací) 

400,0 + 715,8 1 115,8 

6171 021  Činnost místní správy  

 (elektronický stavební deník) 

0,0 + 49,0 49,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných 

finančních prostředků v celkové výši 2 126 800 Kč do rozpočtu roku 2023. Finanční 

prostředky budou vynaloženy: 

• ve výši 1 362 000 Kč na úhradu za smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejných 

zakázek: 

• „Energetický projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov“ (273 000 Kč), 

• „Blažkův dům – inovační centrum“ (126 000 Kč), 

• „Přerov, nám. TGM – stavební úpravy“ (360 000 Kč), 

• smlouvy o poskytování právních služeb (603 000 Kč), 

• ve výši 715 800 Kč na výdaje spojené se zajištěním služeb externího dotačního 

managementu pro akce: 

• „Blažkův dům – inovační centrum“ (155 800 Kč), 

• „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Velká Dlážka 5 (ITI 2021+)“ 

(40 000 Kč), 

• „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Za mlýnem 1 (ITI 2021+)“                  

(40 000 Kč), 

• „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Boženy Němcové 16                

(ITI 2021+)“ (40 000 Kč), 

• „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Svisle 13 

(ITI 2021+)“ (40 000 Kč), 

• „Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ U tenisu 4 (ITI 2021+)“                      

(40 000 Kč), 

• „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ (40 000 Kč), 

• „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická – I. etapa“ (30 000 Kč), 

• „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická – III. etapa“ (30 000 Kč), 
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• „Přerov, nám. TGM – stavební úpravy“ (260 000 Kč), 

• na pořízení elektronického stavebního deníku (49 000 Kč). 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

519 545,6 * + 9 010,0 528 555,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2331 021  Úprava vodohospodářsky  

 významných a vodárenských toků 

0,0 + 9 000,0 9 000,0 

6171 021  Činnost místní správy  

 (úklid TGM 16) 

0,0 + 10,0 10,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 26 685,9 + 9 010,0 35 695,9 

  

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 

v celkové výši 9 010 000 Kč do rozpočtu roku 2023. Smluvně vázané prostředky budou 

vynaloženy na: 

• náklady spojené s protipovodňovým opatřením na řece Bečvě, realizované společností 

Povodí Moravy s. p.  (9 000 000 Kč), 

• dar vlastníkovi pozemku sousedícího s objektem TGM 16, který jej použije na 

následné úklidové práce a očištění střešního pláště v průběhu a po ukončení stavebních 

prací (10 000 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 

528 555,6 * + 440,6 528 996,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 120  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. (marketing a propagace  

 Blažkův dům) 

0,0 + 440,6 440,6 
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Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 440 600 Kč do rozpočtu roku 2023. Jedná se o finanční prostředky na 

zajištění marketingových aktivit souvisejících s propagací Inovačního hubu Přerov (outdoor                  

a indoor reklamní kampaň, on-line kampaň, výroba propagačních tiskovin a předmětů, 

pořádání workshopů, přednášek).   

 
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 

528 996,2 * + 1 232,3 530 228,5 

* 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) 

8 712,2 + 1 119,5 9 831,7 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 20 277,7 + 112,8 20 390,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 29 147,9 + 1 232,3 30 380,2 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 1 232 300 Kč do rozpočtu roku 2023. Smluvně či jinak vázané prostředky budou 

vynaloženy: 

• ve výši 1 119 500 Kč na výdaje spojené s činností místní správy (informatika, GIS), a to 

na: 

• nákup switche HPE Aruba (26 800 Kč), 

• nákup 41 ks tiskáren Brother (240 400 Kč), 

• servisní podporu Cache PIN za období 01.10. - 31.12.2022 (3 600 Kč), 

• MFA pro administraci webu (9 000 Kč), 

• vizualizaci podpisu v SSL - úprava volání SW602 Signer (4 500 Kč), 

• čtení více hodnot z AD (46 500 Kč), 

• přeprogramování docházkových terminálů (24 000 Kč), 

• zřízení přístupu do pokladny č. 4 (1 600 Kč), 

• nastavení vazby mezi CWN.Matrika na SpS Geovap (12 100 Kč), 

• instalaci konferenční kamery v zasedací místnosti Smetanova – průjezd (22 400 Kč), 

• doinstalaci a rekonfiguraci konektoru na Ginis EKO pro nové webové služby Gordicu 

(1 800 Kč), 
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• roční aktualizační poplatek TAGRA.eu (10 600 Kč), 

• nové čtečky do Kyocer - 27 ks (127 800 Kč), 

• 2 ks baterie do tiskáren (5 500 Kč), 

• opravy tiskáren (19 500 Kč), 

• 18 ks licencí Win Server Datacentrum LSA (436 200 Kč), 

• 2 licence External Connector LSA (127 200 Kč), 

• na výdaje spojené s činností místní správy (správa), a to na: 

• výměnu plynového kotle v objektu TGM 2 (112 800 Kč). 

 
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 

530 228,5 * + 363,0 530 591,5 

* 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) 600,0 + 363,0 963,0 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 363 000 Kč do rozpočtu roku 2023. Smluvně či jinak vázané prostředky 

budou vynaloženy na pořízení regulačního plánu – řešení bloku kolem tzv. průpichu, jenž je 

vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova 

a Kojetínská. 

 
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 

530 591,5 * + 132,3 530 723,8 

* 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. 

2 167,0 + 132,3 2 299,3 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 132 300 Kč do rozpočtu roku 2023. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

• úhradu za vyhotovení znaleckých posudků: 

• pro určení výše jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen umístění tepelného 

zařízení společnosti Veolia na pozemcích p. č. 2155/1 a 2162/2 v k. ú. Přerov 

a umístění součásti rozvodného tepelného zařízení v budově č. p. 2804 postavené na 

pozemku p. č. 2155/4 v k. ú. Přerov (6 500 Kč), 

• na ocenění bytové jednotky č. 49/3 v domě Hranická 13 v k. ú. Předmostí (10 000 Kč), 

• na ocenění bytové jednotky č. 1963/8 v domě nám. Svobody 4 v k. ú. Přerov 

(10 000 Kč), 

• pro ocenění pozemku p. č. 545 v k. ú. Henčlov (10 000 Kč), 

• na ocenění nemovitostí Pod Skalkou 11 v k. ú. Předmostí (35 000 Kč), 

• pro určení ceny v místě a čase obvyklé nemovitosti bývalého Strojaře včetně movitých 

věcí (50 000 Kč), 

• úhradu kupní ceny za část pozemku p. č. 372/1 v k. ú. Dluhonice (10 800 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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

530 723,8 * + 1 654,5 532 378,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X  Silnice 7 953,0 + 972,6 8 925,6 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

5 597,0 + 681,9 6 278,9 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 654 500 Kč do rozpočtu roku 2023. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 

• ve výši 972 600 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to na: 

• dokončení projektové dokumentace a autorský dozor stavby týkající se odvodnění 

stávající zpevněné plochy v ul. Kabelíkova (7 000 Kč), 

• úpravu programu řízení chodeckého semaforu na ul. Polní (24 200 Kč), 

• provedení hlavních mostních prohlídek včetně vypracování evidenčních listů u nově 

evidovaných propustků (34 000 Kč), 

• opravu místní komunikace v ul. Gen. Rakovčíka (35 000 Kč), 

• opravu místních komunikací v ul. Dvořákova a U Bečvy (55 000 Kč), 

• opravu místní komunikace v ul. U Rybníka (35 000 Kč), 

• opravu místní komunikace v ul. Svisle – křižovatka U Medvídka (283 200 Kč), 
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• provedení opravy zábradlí na propustku ev. č. Př-Koz-P1, Kozlovice (95 700 Kč), 

• provedení opravy zábradlí na propustku ev. č. Př-Že-P1, Žeravice (47 500 Kč), 

• opravu mostu ev. č. Př-Lov-L03 v ul. Brněnská, Lověšice (356 000 Kč), 

• ve výši 681 900 Kč na výdaje spojené s ostatními záležitostmi pozemních komunikací, 

a to na: 

• vypracování projektové dokumentace týkající se opravy chodníku v ul. Čechova 

(42 500 Kč), 

• opravu chodníku v ul. Budovatelů – zdravotní středisko (362 500 Kč), 

• opravu chodníku v ul. Budovatelů u č. p. 4 (108 400 Kč), 

• dodávku a montáž zábran proti pádu na chodníku v blízkosti přechodu pro chodce 

v ul. Palackého, před obchodním domem Hruška (77 100 Kč), 

• dodávku a montáž zábran proti vjezdu na chodníky v ul. Palackého, Komenského                   

a Kozlovská (91 400 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  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

532 378,3 * + 8 478,0  540 856,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2321 529  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (rezerva na 

 obnovu) 

830,0 + 4 491,0 5 321,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot 

 místního kulturního, národního 

 a historického povědomí (kaple, 

 sochy, čestné hroby aj.) 

540,0 + 67,4 607,4 

3349 520  Ostatní záležitosti sdělovacích  

 prostředků 

230,0 +22,2 252,2 

3631 52X  Veřejné osvětlení 8 756,0 + 98,9 8 854,9 

3632 5XX  Pohřebnictví 40,0 + 169,1 209,1 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 400,0 + 108,5 508,5 

3725 520  Využívání a zneškodňování  

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

6 000,0 + 911,1 6 911,1 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3729 520  Ostatní nakládání s odpady (černé  

 skládky aj.) 

200,0 + 42,3 242,3 

3745 529  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (rezerva na obnovu zeleně) 

0,0 + 2 567,5 2 567,5 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 8 478 000 Kč do rozpočtu roku 2023. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 

• na tvorbu rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury (4 491 000 Kč), 

• na opravu čestného hrobu na městském hřbitově v Přerově (67 400 Kč), 

• na úhradu zvýšených nákladů vzniklých nárůstem počtu SMS zpráv jednotlivých 

operátorů – Mobilní rozhlas (22 200 Kč), 

• ve výši 98 900 Kč na výdaje spojené s veřejným osvětlením, a to na: 

• opravu poškozeného sloupu veřejného osvětlení v ul. Kojetínská po dopravní nehodě 

(51 900 Kč), 

• vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu ve 

Vinarech, ul. Mezilesí (21 000 Kč), 

• vypracování projektové dokumentace pro vybudování veřejného osvětlení v nové 

zástavbě rodinných domů v Žeravicích, ul. Pod Lesem (26 000 Kč), 

• na vybudování 61 ks urnových šachet na hřbitovech (169 100 Kč), 

• ve výši 108 500 Kč na výdaje spojené se sběrem a svozem komunálních odpadů, a to na: 

• propagaci a realizaci pilotního projektu svozu gastroodpadu (102 400 Kč), 

• zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace systému sběru v Přerově“ (6 100 Kč), 

• ve výši 911 100 Kč na výdaje spojené s využíváním a zneškodňováním komunálních 

odpadů, a to na: 

• na úpravu a rozšíření manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný 

komunální odpad v Přerově (605 000 Kč), 

• zpracování žádosti o dotaci, vstupní analýzu produkce odpadů a realizace veřejné 

zakázky "Sběr odpadů v Přerově – door to door" (306 100 Kč), 

• na úklid černé skládky po bezdomovcích v Újezdci (42 300 Kč), 

• na tvorbu rezervy na obnovu zeleně (2 567 500 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 

540 856,3 * + 1 172,8 542 029,1 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 51X  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce 

519,0 + 78,7 597,7 

3612 540  Bytové hospodářství 28 593,0 + 399,4 28 992,4 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 400,0 + 230,1 9 630,1 

3613 540  Nebytové hospodářství  3 447,0 + 148,0 3 595,0 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská  

 služba a podpora samostatného  

 bydlení 

10 636,5 + 256,6 10 893,1 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část  

 (údržba budov) 

681,0 + 60,0 741,0 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 172 800 Kč do rozpočtu roku 2023. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy: 

• na výměnu opláštění skluzavky, PA Přerov (78 700 Kč),  

• ve výši 399 400 Kč na výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, a to na: 

• vyčištění dešťových žlabů, svodů, kolen, gajgrů a střech včetně úklidu u bytových 

domů Kratochvílova 14 a 20 (6 500 Kč), 

• celkovou opravu elektroinstalace bytu č. 2, Denisova 8 včetně revize a prací 

souvisejících (57 300 Kč), 

• čištění kanalizace Škodova 33 (3 600 Kč), 

• dodávku kuchyňských linek do 13 nouzových bytů (289 500 Kč),   

• spuštění plynových spotřebičů Husova 9, byt č. 1 (2 200 Kč), 

• výměnu podokenního topidla dle revizní zprávy, Škodova 33, byt č. 3 (19 900 Kč), 

• výměnu boileru, Husova 9, byt č. 6 (20 400 Kč), 

• ve výši 230 100 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 

• financování pasportizace a digitalizace objektů TGM 3, 4 a 5, provedení stavebně 

technického průzkumu a sond (197 000 Kč), 

• opravu odsávání vzduchu z prostor sprchy v denní místnosti Charity, U Bečvy 1 

(16 100 Kč), 

• opravu výmalby po provedených elektroinstalačních pracích na úřadovně v Újezdci 

(8 000 Kč),  

• opravu střechy a čištění svodů objektu Pod Skalkou 11 (9 000 Kč), 

• ve výši 148 000 Kč na výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím, a to na: 

• úhradu za provedení hydroizolace injektáží, svislé hydroizolace včetně výkopů a prací 

souvisejících, Kratochvílova 14 – dvorní trakt (114 700 Kč), 

• vybourání otvoru a osazení nových dřevěných dveří včetně oprav ostění, podlahy 

a práce související u nebytového prostoru č. 105, Kratochvílova 14 (33 300 Kč), 

• ve výši 256 600 Kč na výdaje spojené s domy s pečovatelskou službou, a to na: 
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• renovaci povrchu bytového jádra, Tyršova 68, byty č. 33 a 46 (91 600 Kč), 

• výměnu 3 ks schodišťových stupňů u vstupu do domu, Tyršova 68 (30 700 Kč), 

• úhradu za provedení malířských a natěračských prací ve volných bytech č. 5 a 8,                                    

U Strhance 13 (20 500 Kč), 

• úhradu za provedení opravy koupelny a kuchyňského koutu včetně výměny 

zařizovacích předmětů, obkladů, dlažby a práce související u bytu č. 5, U Strhance 13 

(113 800 Kč), 

• nákup plechové garáže pro dobrovolné hasiče v Újezdci (60 000 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 

542 029,1 * + 469,9  542 499,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 28 992,4 * + 313,5 29 305,9 

3613 540  Nebytové hospodářství 3 595,0 * + 91,5 3 686,5 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

10 893,1 * + 64,9 10 958,0 

 * počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 469 900 Kč do rozpočtu roku 2023. 

Jedná se o evidované přeplatky nájemného i dosud nevyzvednuté přeplatky z vyúčtování za 

poslední tři roky, a to zejména po zemřelých nájemnících, které musí být vyplaceny dědicům 

po předložení Usnesení od pověřeného notáře.  

 

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 

542 499,0 * + 1 155,9 543 654,9 

* 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 

120,7 + 55,9 176,6 

2169 820  Ostatní správa v průmyslu,  

 stavebnictví, obchodu a službách 

80,0 + 1 100,0 1 180,0 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 155 900 Kč do rozpočtu roku 2023. 

Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy na: 

• zajištění náhradní péče o týraná zvířata (55 900 Kč), 

• odstranění stavby dle exekučního příkazu (1 100 000 Kč). 

 
PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

543 654,9 * + 106,3 543 761,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 9XX  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 818,8 + 106,3 2 925,1 

 

Městská police Přerov požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 106 300 Kč do rozpočtu roku 2023. Smluvně či jinak vázané prostředky 

budou vynaloženy na: 

• rozšíření evidenčního programu MP Manager o modul Rejstřík trestů (36 300 Kč), 

• dodávku a montáž radiostanice do služebního vozidla (30 000 Kč), 

• dodávku a montáž světelného a zvukového výstražného zařízení na služební vozidlo 

(40 000 Kč). 

 

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 

543 761,2 * + 339,4 544 100,6 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 165,7 + 339,4 2 505,1 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 339 400 Kč do rozpočtu roku 2023. Místní výbory požádaly v souladu s Pravidly 

hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova o převod v minulých 

letech nevyčerpaných finančních prostředků určených na kulturní akce. Jedná se o místní části 

Dluhonice (77 000 Kč), Újezdec (3 800 Kč), Kozlovice (54 600 Kč), Lověšice (10 400 Kč), 

Penčice (44 300 Kč), Čekyně (29 000 Kč), Vinary (26 900 Kč), Žeravice (22 100 Kč), 

Henčlov (25 400 Kč), Předmostí (23 500 Kč), Lýsky (22 200 Kč) a Popovice (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 

544 100,6 * + 459,3 544 559,9 

 * 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) 20 390,5 * + 459,3 20 849,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 30 380,2 * + 459,3 30 839,5 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 

výši 459 300 Kč do rozpočtu roku 2023. 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 (181 700 Kč), Újezdec (29 300 Kč), 

Kozlovice (28 500 Kč), Lověšice (35 100 Kč), Penčice (18 200 Kč), Čekyně (4 700 Kč), 

Vinary (38 500 Kč), Žeravice (9 600 Kč), Henčlov (36 400 Kč), Lýsky (73 100 Kč) 

a Popovice (4 200 Kč). 
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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 

544 559,9 * + 9 905,2 554 465,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 55X  Silnice 8 925,6 * + 1 656,1 10 581,7 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

6 278,9 * + 3 789,7 10 068,6 

2223 55X  Bezpečnost silničního provozu 270,0 + 30,0 300,0 

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod  

 a nakládání s kaly (údržba vod.  

 zařízení) 

770,0 + 50,0 820,0 

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.) 

607,4 * + 389,7 997,1 

3392 51X  Zájmová činnost v kultuře 

 (kulturní domy) 

498,0 + 735,3 1 233,3 

3421 5XX  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 311,0 + 328,0 1 639,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 9 630,1 * + 640,3 10 270,4 

3631 52X  Veřejné osvětlení 8 854,9 * + 166,5 9 021,4 

3722 52X  Sběr a svoz komunálních odpadů 508,5 * + 170,0 678,5 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

5 933,0 + 1 711,9 7 644,9 

5512 51X  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

741,0 * + 193,5 934,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

finančních prostředků v celkové výši 9 905 200 Kč. Jedná se o finanční prostředky místních 

výborů, které obdržely ve výši stanoveného limitu a tyto nebyly v minulých letech plně 

vyčerpány. O využití částek rozhodnou místní výbory v roce 2023. Finanční prostředky budou 

převedeny následovně: 

• místní část Dluhonice (UZ 443)           3 283 800 Kč 

• místní část Újezdec (UZ 444)           1 531 200 Kč 

• místní část Kozlovice (UZ 445)              128 000 Kč 

• místní část Lověšice (UZ 446)   782 100 Kč 

• místní část Penčice (UZ 458)                    81 800 Kč 

• místní část Čekyně (UZ 470)            1 356 300 Kč 

• místní část Vinary (UZ 471)              739 100 Kč 

• místní část Žeravice (UZ 472)                 661 800 Kč 

• místní část Henčlov (UZ 473)     42 600 Kč 

• místní část Lýsky (UZ 475)             1 137 600 Kč 

• místní část Popovice (UZ 476)     160 900 Kč 

Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.  

 

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 + 858,6 858,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 7 298,0 + 858,6 8 156,6 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 858 600 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2023. 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. 
 


