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Úvodní slovo primátora města Přerova

Při psaní úvodu k výroční zprávě si člověk 
uvědomí, jak čas rychle běží. Opět Vám 
předkládáme ucelený materiál, ve kterém zjistíte, 
jak si v loňském roce město vedlo. Řeč čísel je 
mnohdy suchopárná, ale také neúprosná. 
Z podrobných tabulek, přehledů a komentářů si 
uděláte docela solidní představu o činnosti 
jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova. 
A jako vždy jsou poskytována také data o práv-
nických osobách a zařízeních města.
Rád bych Vám teď město představil trošku jinak. 
V roce 2012 byly dovršeny změny na přerov-
ském magistrátu. Po zrušení příspěvkové orga-
nizace Domovní správa města Přerova byly její 
kompetence částečně převedeny na odbor správy 
majetku a komunálních služeb, správu bytového 
fondu, který není v majetku města, zajišťuje 
Přerovská rozvojová s. r. o. Jsem přesvědčen, že 
jsme v této oblasti dosáhli zvýšení efektivnosti
i kvality.
A o zvyšování kvality je také projekt Zvýšení 
kvality řízení na Magistrátu města Přerova. 
Aktivně jsou do něho zapojeni vedoucí úředníci
magistrátu, pokračuje již druhým rokem a je 
financován z Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost (výzva č. 53). 

Statutární město Přerov však není jen Magistrát. 
Zřizujeme celou řadu příspěvkových organizací. 
V oblasti školství je to 11 mateřských škol,        
9 základních škol a 5 školních jídelen a zařízení 
školního stravování. Pestrou nabídku služeb 
poskytují občanům další příspěvkové organizace 
- Městská knihovna v Přerově, Sociální služby 
města Přerova a Kulturní a informační služby 
města Přerova.
Přerov je také stoprocentním vlastníkem tří 
obchodních společností: Teplo Přerov a. s., 
Technické služby města Přerova s. r. o., Přerov-
ská rozvojová s. r. o. Jejich dopodrobna zpra-
cované hospodářské výsledky budou předmětem 
jednotlivých firemních výročních zpráv.
Přerov má necelých 45 tisíc obyvatel, kteří žijí 
ve 12 místních částech. Kvůli zajištění lepší 
komunikace občanů se zastupiteli, magistrátními 
úředníky pracují ve všech místních částech 
osadní výbory, které aktivně spolupracují jak 
s volenými zástupci města, tak s magistrátními 
úředníky. Jsou prostředníkem nejen při řešení 
problémů a připomínek místních lidí, ale i orga-
nizátory či spoluorganizátory kulturně spole-
čenského, sportovního a spolkového života. 
Nezanedbatelnou roli hrají také každoročně při 
zpracovávání plánu investičních akcí. Vždyť kdo 
by měl lépe vědět, co občané v jednotlivých 
místních částech považují za nejdůležitější…
Na následujících stránkách se můžete začíst do 
spousty čísel, ilustrujících „finanční život“ města.
Ani loňský rok nebyl v důsledku krizových 
projevů po finanční stránce jednoduchý. Přesto 
mohu konstatovat, že díky reálně sestavenému 
rozpočtu jsme situaci zvládali poměrně dobře     
a celá řada věcí se nám opravdu podařila.
Na prvním místě musím jmenovat novou stavbu 
Tyršova mostu. Přerov se od roku 2012 může 
chlubit opravdu unikátní stavbou, která pozvedla 
tvář našeho města a vzbudila zájem architektů      
i laické veřejnosti. Právem je nový most nazýván 
stavbou století. Secesní železobetonový most 
z roku 1903 během pár minut v květnu 1945 
zcela zničila ustupující německá armáda. Léta zde
stála nevzhledná provizorní lávka. Nový Tyršův 
most se architektce Aleně Šrámkové – a jejímu 
týmu – povedl. Ojedinělou stavbu dělají z mostu 
i moderní sochy z dílny Ivany Šrámkové.
O tom, že se most líbí, svědčí nejen zámečky, 
zamykané mladými zamilovanými Přerovany na 
zábradlí, ale hlavně nominace mostu v různých 
soutěžích nebo zájem organizátorů i návštěvníků 
mezinárodního festivalu Architecture Week 
2012, kde na výstavě Doprava, infrastruktura                 
a územní plánování konané v belvederu na Praž-
ském hradě, sklízel zasloužený obdiv.
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Určitě můžeme být pyšní také na opravenou 
obřadní síň na městském hřbitově. Z budovy, 
která byla doslova ostudou hřbitova se vyloupla 
opravdu důstojná stavba. Po povedených 
venkovních úpravách nyní probíhá rekonstrukce 
vnitřních prostor. Vzniká zde kolumbárium na 
ukládání zhruba 600 pohřebních uren. Přerov tak 
získá nové pietní místo, dosud tu byly jen 
klasické hrobky, urnový háj a vsypová loučka. 
Pozornost věnujeme také našemu „rodinnému 
stříbru“ – Městskému domu. Dennodenní užívání
bez větších zásahů zanechává čím dál hlubší 
stopy. A tak je třeba se postupně zaměřit nejen 
na technický stav celé budovy, ale i na jeho 
interiéry. S ohledem na rozlehlost a význam 
objektu to však bude běh na dlouhou trať. 
V loňském roce se podařilo zrealizovat ve 
dvorním traktu nové prostory pro Kulturní                  
a informační služby města Přerova a šatny pro 
umělce. Pro občany je asi nejdůležitější a nej-
viditelnější změnou vybudování nového Měst-
ského informačního centra přímo na náměstí 
TGM. Ovšem provedení celkové rekonstrukce 
Městského domu od střechy, přes výměnu oken 
až po zateplení, nás teprve čeká. 
Loňský rok proběhl také ve znamení diskusí, 
pramenících ze zásadní změny financování 
v návaznosti na novou zákonnou úpravu 
rozdělování příjmů z loterií. Důsledkem těchto 
legislativních změn se mnoho sportovních                  
a kulturních klubů, zařízení a neziskových 
organizací dostalo do nezáviděníhodné situace;
mnohým hrozilo, že nebudou schopni svou 
činnost dále provozovat. Na základě jednání 
pracovní skupiny pro přípravu návrhu na 
rozdělení finančních prostředků z loterií bylo 
navrženo a zastupitelstvem schváleno zapojení 
částky ve výši 10 milionů Kč následujícím 
způsobem:


částka ve výši 3,5 mil. Kč na podporu 
sportovišť a volnočasových aktivit v majetku 
města,


částka ve výši 3,5 mil. Kč na podporu 
sportu, aktivity sportovních oddílů a zaří-
zení,


částka ve výši 3,0 mil. Kč na podporu 
ostatních aktivit zejména v oblasti kultury              
a činnosti neziskových organizací.

Dlouhodobým problémem města Přerova je 
doprava. Přes veškerou korespondenci a jednání 
se zodpovědnými představiteli ministerstva či 
Ředitelství silnic a dálnic slyšíme stále jen sliby

a nové termíny realizace. Přísliby, že stavba 
dálnice v úseku Přerov – Lipník bude zahájena   
v roce 2012 s dostatečným finančním krytím -      
a to i ve střednědobém výhledu pro další roky 
2013 a 2014, zůstaly jen na papíře. Pochopitelně 
v této situaci se vzdaluje i dokončení dalšího 
úseku Říkovice – Přerov, o přípravě mimoúrov-
ňové křižovatky Přerov – sever, ani nemluvě.
Z rozpočtu města i díky dotacím jsme v loňském 
roce zrealizovali řadu významných investic. 
K těm nejzajímavějším patří určitě dokončení 
nového Tyršova mostu, o kterém jsem se již 
zmiňoval. Zároveň byla provedena úprava obou 
jeho předpolí. V souvislosti s touto investicí se 
město dostalo do popředí zájmu díky jedinečným
archeologickým nálezům – pozůstatkům bratrské 
školy a kostela sv. Marka. Cením si také dokon-
čení energetických opatření (zateplení) další 
přerovské školy. Výsledkem jsou nejen úspory 
v oblasti provozních nákladů, ale také výrazně 
lepší prostředí pro žáky, kteří zde denně tráví 
mnoho hodin. Pokračovali jsme také v aktivitách
v rámci Integrovaného programu rozvoje města 
Přerova – jih. S pozitivním ohlasem se setkala 
realizace dvou dětských hřišť na Jižní čtvrti. 
Další hřiště, doplněné cvičícími stroji pro 
seniory, máme ve Vaňkově ulici. Z dalších 
zahájených akcí, jejichž vybudování pozitivně 
ovlivní život ve městě, lze jmenovat realizaci již 
deváté etapy regenerace panelového sídliště 
v Předmostí nebo vybudování cyklostezky 
Osmek. Pozornost si zaslouží i parterové úpravy 
u základní školy Trávník, které byly realizované 
podle vlastního návrhu žáků školy. Důležitá je 
však třeba i nová střecha na objektu, v němž sídlí 
Mosty k životu atd.
Pro spokojený a plnohodnotný život ve městě je 
důležité, že město výrazně podporuje kulturu. 
Kromě snahy o obnovu kulturních památek 
preferujeme živou kulturu. Za finanční podpory 
města se konají vystoupení v Městském domě, 
příspěvková organizace Kulturní a informační 
služby města Přerova je jako hlavní organizátor 
podepsána pod oblíbenými a opravdu navště-
vovanými akcemi, konanými buď na přerov-
ských náměstích nebo v Michalově. 
A o tom, že je Přerov městem sportu asi nepo-
chybuje nikdo. Stranou našeho zájmu nezůstá-
vají ani lidé, kteří musí řešit různé sociální 
problémy. O tom všem se více dozvíte na dalších 
stránkách …

                                            Ing. Jiří Lajtoch
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Pořadové číslo: 17/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 26.3.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční                           
dne 15. 4. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu
Ing. ANTONÍN HORÁK, vedoucí oddělení účetnictví

Název materiálu:

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2012, včetně příloh             
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a souhlasí, dle § 17 
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, s celoročním hospodařením roku 2012, a to bez výhrad,
b) roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou k 31.12.2012, dle § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,                     
a hospodářský výsledek ve výši 38 329 089,47 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie nerozdělený zisk,
c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,
d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2012,

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2012 dle přílohy č. 14.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala předlohu na své 59. schůzi dne 19. března 2013 a podala 
návrh zastupitelstvu schválit navržené usnesení.
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Stanovisko odboru ekonomiky:

Povinnost zpracování závěrečného účtu územního samosprávného celku vyplývá                            
z příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva:

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zpracoval Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova, na základě podkladů 
jednotlivých odborů, organizací a účetních výkazů, návrh Závěrečného účtu a výroční zprávy 
statutárního města Přerova za rok 2012 (dále jen závěrečný účet).

Předkládaný závěrečný účet obsahuje:


analýzy a rozbory účetního a rozpočtového hospodaření roku 2012,


Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012,


vyúčtování finančních vztahů (transferů) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,


návrh rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací,


návrh finančního vypořádání statutárního města Přerova za rok 2012,


účetní závěrku.

Odpovědnost primátora za včasné objednání přezkumu hospodaření města dle § 103 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla splněna uzavřením Smlouvy        
o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2012 dne 29.11.2012 mezi statutárním městem Přerov      
a společností H audit, s. r. o. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného 
účtu při jeho projednávání v orgánech města.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA V ROCE 2012

Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2012 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 9. jednání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 12.12.2011, ve výši


příjmy                691 921 400 Kč


výdaje                666 594 400 Kč


financování          25 327 000 Kč

a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování 
investičních akcí roku 2012, kdy došlo k navýšení z původních 37,3 mil. Kč na částku 266,6 mil. Kč 
(bez projektových dokumentací a fondů rozvoje bydlení). K jejich financování byla do rozpočtu města 
zapojena převážná část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření města roku 2011, 
písemně stvrzené transfery, část úvěru přijatého v roce 2008 od Dexia Kommunalkredit Bank AG
(26,5 mil. Kč), převážná část úvěru přijatého od České spořitelny, a. s., v roce 2012 k financování 
projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (91,0 mil. Kč)           
a další zdroje.

Upravený rozpočet města Přerova dosáhl v roce 2012 v příjmové i výdajová části, včetně financování 
a fondů, výše 1 043 576 200 Kč (forma tabulek, v nichž jsou vedeny rozpočty jednotlivých fondů 
samostatně a celkový součet ovlivňují konsolidované položky a financování). Ve struktuře dle výkazu
Fin 2-12 M po konsolidaci dosahoval upravený rozpočet v příjmové části výše 765 352 107,28 Kč, ve 
výdajové části výše 999 736 783,69 Kč a financování činilo 234 384 676,41 Kč.

Rozpočtové hospodaření města Přerova v roce 2012 skončilo deficitem ve výši 14 789 504,42 Kč, 
který byl plně kryt financováním včetně přijatého úvěru.
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Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2012
(dle výkazu Fin 2-12M po konsolidaci, v tisících Kč)

druhové třídění
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2012 rozpočet 2012 k 31.12.2012

třída 1 - daňové příjmy 510 019,5 522 430,7 525 052,8 100,5

třída 2 - nedaňové příjmy 139 027,7 109 742,7 113 925,7 103,8

třída 3 - kapitálové příjmy 40 901,7 48 451,0 56 201,7 116,0

třída 4 - přijaté dotace 1 972,5 84 727,7 84 705,5 100,0

celkové příjmy 691 921,4 765 352,1 779 885,7 101,9

třída 5 - běžné výdaje 612 672,8 682 068,8 621 010,1   91,0

třída 6 - kapitálové výdaje 53 921,6 317 668,0 173 665,1   54,7

celkové výdaje 666 594,4 999 736,8 794 675,2   79,5

provozní rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2012 rozpočet 2012 k 31.12.2012

běžné příjmy 651 019,7 700 091,6 706 874,1 100,1

z toho daňové příjmy 510 019,5 522 430,7 525 052,8 100,5

            nedaňové příjmy 139 027,7 109 742,7 113 925,7 103,8

            provozní dotace 1 972,5 67 918,2 67 895,6 100,0

běžné výdaje 612 672,8 682 068,8 621 010,1   91,0

provozní přebytek 85 864,0

kapitálový rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2012 rozpočet 2012 k 31.12.2012

kapitálové příjmy 40 901,7  65 261,0 73 011,6 117,3

z toho:  příjmy z prodeje        
majetku, dary

40 901,7 48 451,0 56 201,7 116,0

              kapitálové dotace 0,0 16 810,0 16 809,9 100,0

kapitálové výdaje 53 921,6 317 668,0 173 665,1   54,7

kapitálový deficit -100 653,5

výsledek hospodaření
(rozpočtový)

-14 789,5
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Záporný rozpočtový hospodářský výsledek byl způsoben deficitem kapitálové části rozpočtu                
v důsledku vyšších výdajů na investiční akce roku 2012 a byl plně vykryt financováním a úvěrovými
prostředky, které byly čerpány ve výši 25,0 mil. Kč. Z uvedených dat je zřejmé, že plnění příjmové 
části rozpočtu přesáhlo úroveň upraveného rozpočtu, zatímco výdaje, a to především kapitálové, byly 
ve skutečnosti čerpány v objemu podstatně nižším, než přepokládal upravený rozpočet. Výše uvedené 
rozdělení na běžné a kapitálové výdaje vyjadřuje členění dle platné rozpočtové skladby, zatímco dle 
vnitřního předpisu Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru 
akcí jsou do jmenovitých (tj. investičních) akcí řazeny zakázky na dodávky nebo stavební práce,          
u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky je nejméně 500 tis. Kč bez DPH. Tak se běžně 
stává, že v investičních akcích jsou zařazeny akce, které jsou zaúčtovány jako běžné výdaje (v roce 
2012 se z hlediska vyšších finančních objemů jednalo například o akci Oprava panelové komunikace 
v ul. U Žebračky). 

Stav finančních prostředků na běžných účtech  města k datu 31.12.2012 dosahoval výše 128 545,9 tis. 
Kč, a to včetně načerpaných ale neproinvestovaných úvěrových zdrojů ve výši 3,3 mil. Kč. Účty fondů 
vykazovaly celkový zůstatek ve výši 5 093,7 tis. Kč.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2012 dosáhl výše 765 352,1 tis. Kč a byl plněn 
ve výši 779 885,7 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 101,9 %. Plnění jednotlivých druhů příjmů je 
uvedeno v následující tabulce a grafu.
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Struktura příjmů v roce 2012
(po konsolidaci, v tisících Kč)

rozpočet 
upravený
rozpočet 

skutečnost
k 31.12.2012 

% 

daňové příjmy 510 019,5 522 430,7 525 052,8 100,5

nedaňové příjmy 139 027,7 109 742,7 113 925,7 103,8

kapitálové příjmy 40 901,7 48 451,0 56 201,7 116,0

přijaté dotace 1 972,5 84 727,7 84 705,5 100,0

celkem 691 921,4 765 352,1 779 885,7 101,9

I v roce 2012 byla příjmová část rozpočtu města ovlivněna dopady hospodářské krize. Ve vážné 
situaci se nachází eurozóna, kde bankrot hrozí několika státům. Také v případě české ekonomiky 
pokračoval meziročně její pokles. Česká ekonomika se nachází již zhruba rok a půl v recesi1 a Česká 
národní banka předpokládá, že dna dosáhne v I. čtvrtletí roku 2013. Pokles hrubého domácího
produktu2 se prohloubil na úroveň -1,7 procenta. Za příčiny recese jsou označovány kombinace 
vnějšího prostředí a domácí fiskální konsolidace. Tento vývoj byl charakterizován poklesem spotřeby 
domácností, snížením objemu investic a také poklesem tvorby hrubého kapitálu, který byl způsoben 
významnou měrou úbytkem zásob. Jediný růstový impuls pro hrubý domácí produkt představoval 
zahraniční obchod. K výraznějšímu oživení ekonomické aktivity by mělo dojít až v roce 2014. 
Rizikem je především další vývoj krize v eurozóně a nízká úroveň důvěry v české ekonomice.

                                                
1

Recese je fází kontrakce (propadu) hospodářského cyklu, kdy dochází k poklesu reálného produktu. Zpravidla 
se o recesi mluví, jestliže reálný produkt klesá dvě čtvrtletí za sebou.
2

Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území, 
časovým obdobím bývá zpravidla rok.
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V průběhu roku 2012 se plnění daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění 
pozdějších předpisů, bez daně z příjmů právnických osob za obce (dále jen daňové příjmy dle zákona) 
ve vztahu k rozpočtu i v porovnání se skutečným plněním roku 2011, s výjimkou daně z příjmů 
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z přidané hodnoty, vyvíjelo vcelku příznivě. 
Vzhledem k tomu, že právě daň z přidané hodnoty tvoří téměř polovinu daňových příjmů, je výpadek 
jejího plnění v řádu každého procenta citelný.
Celkově dosáhly ve skutečnosti daňové příjmy města dle zákona částky 430,1 mil. Kč, což 
představovalo plnění upraveného rozpočtu na 97,8 %. Pokud by na základě celoročního vývoje nebylo 
přistoupeno ke snížení jejich rozpočtu, plnění by činilo pouze 95,4 %. Celkově byl, v rámci možností 
města, rozpočet daňových příjmů snížen ve dvou etapách o 11,1 mil. Kč, přičemž byly orgány města 
informovány, že tato úprava nebude dostatečná a zbývající částku bude nutné kompenzovat zvýšenými 
příjmy z loterií. Přes realizaci výše uvedených úprav nebyl rozpočet těchto příjmů naplněn o 9,5 mil. 
Kč. Ve státním rozpočtu pak dosáhlo plnění daňových příjmů 96,4 % a v porovnání rozpočtovaných 
a skutečných hodnot bylo nakonec vybráno zhruba o 27 mld. Kč méně. Svazem měst a obcí 
odhadovaný podíl obcí na tomto snížení činí přibližně 5 mld. Kč. Hlavní příčinou nižšího výběru daní 
je dle Ministerstva financí ČR skutečnost, že česká ekonomika se v průběhu celého roku 2012 
nacházela v recesi.
Nejnižší plnění, i přes úpravu rozpočtu, vykazovala daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 
výdělečné činnosti, a to pouze 1,4 mil. Kč, tj. 23,9 % upraveného rozpočtu. Ještě v průběhu 
III. čtvrtletí se situace u této daně, zejména pokud by její plnění v prosinci bylo na úrovni srovnatelné 
se dvěma předcházejícím roky, jevila celkem reálně. Koncem listopadu však statutární město obdrželo 
sdělení Finančního úřadu v Přerově o přeplacení předmětné daně ve výši 1,1 mil Kč (přeplatek byl 
kompenzován daní z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti). Prosincový 
příjem pak byl v porovnání s rokem 2011 nižší o 2,2 mil. Kč a výsledkem bylo plnění, které dosáhlo 
pouze výše uvedené hodnoty (v lednu 2013 však město obdrželo plnění daně o 2,0 mil. Kč vyšší než 
v lednu roku předcházejícího). Upravený rozpočet této daně ve výši 5,7 mil. Kč byl v případě města  
stanoven 61,4 % nad úrovní skutečnosti roku 2011, státní rozpočet počítal s navýšením daně o 77,3 %, 
což představovalo 1,2 mld. Kč a nebyl naplněn o 1,0 mld. Kč. Dle Ministerstva financí ČR je 
důvodem nižšího výnosu daně v posledních letech ekonomická situace a legislativní úprava 
umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.
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Skutečné plnění daně z přidané hodnoty dosáhlo výše 191,6 mil. Kč, což představovalo 94,4 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet města u této daně počítal s růstem 2,4 % oproti skutečnosti 
roku 2011, u státního rozpočtu to bylo o 15,5 %. V této souvislosti nebylo možné z hlediska města jen 
předpokládat růst plnění v návaznosti na zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty o 4 %, ale bylo 
nutné vzít v úvahu snížení procentního podílu obcí na celostátním hrubém výnosu této daně. Již od 
počátku roku plnění daně, v porovnání s rokem předešlým, značně zaostávalo. Z tohoto důvodu 
orgány města schválily snížení rozpočtu v celkové výši 7,0 mil. Kč. Důsledkem těchto úprav se 
rozpočet dostal na úroveň 1 % pod skutečností roku 2011, a přesto nebyl naplněn o 11,4 mil. Kč. Za 
hlavní příčinu nižšího inkasa daně z přidané hodnoty byly označeny opatrnostní důvody spotřebitelů, 
kteří kvůli obavám z budoucího hospodářského vývoje raději odkládali spotřebu „zbytných“ statků či 
služeb. Negativně se také v oblasti daně z přidané hodnoty projevila metanolová aféra. 
Daň z příjmů právnických osob dosáhla výše 94,9 mil. Kč, což představovalo 104,3 % upraveného 
rozpočtu. V porovnání s rokem minulým se jednalo o zvýšení skutečného plnění o 8,5 mil. Kč. 
Schválený rozpočet města počítal s růstem o 5,0 % oproti skutečnosti roku 2011 a byl přeplněn o 3,9 
mil. Kč. Státní rozpočet počítal s růstem o 4,0 %. Příznivě se vyvíjelo i plnění dalších daní. Největší 
přeplnění, a to o 13,7 %, což ve finančním vyjádření představuje částku ve výši 1,2 mil. Kč, vykázala, 
ve vztahu ke schválenému rozpočtu města, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. 
Ve výnosu daně se kladně promítlo zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního 
spoření.

Vybrané daňové příjmy 2008-2012
(skutečnost v tisících Kč)

pol. 2008 2009 2011 20122010

1111
Daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a funkčních požitků

99 375,7 93 816,6 93 487,5 97 639,5 98 538,2 

1112
Daň z příjmů fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti

19 574,6 6 006,4 11 699,5 3 491,8 1 356,3 

1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.
výnosů (vybíraná srážkou)

8 030,3 7 711,5 7 698,1 8 256,3 9 667,0 

1121 Daň z příjmů právnických osob 139 584,7 96 327,5 93 841,2 86 439,2 94 944,9 

1211 Daň z přidané hodnoty 199 613,2 193 523,0 202 335,3 205 057,3 191 569,9 

1511 Daň z nemovitostí 24 721,8 21 897,7 33 217,5 24 517,2 34 029,0 

                    c e l k e m 490 900,3 419 282,7 442 279,1 425 401,3 430 105,3 

Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly do rozpočtu města v roce 2012 částkou ve výši 28,5
mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2011 o 7,5 mil. Kč méně. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl 
poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 22,2 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného 
prostranství ve výši 2,1 mil. Kč a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 2,1 mil. Kč.
Jedná se o vymožené nedoplatky z let 2010 a 2011. Fiskální charakter pro rozpočet města měl pouze 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, k ostatním poplatkům nalezneme v rozpočtu města 
protináklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržbu veřejného prostranství, 
komunikací, veřejné zeleně apod.). Významným podílem přispěl k příjmům města nově zavedený 
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poplatek – odvod z výherních hracích přístrojů, který dosáhl výše 31,3 mil. Kč. Poplatek byl zaveden 
od 01.01.2012 na základě zákona č. 458/2011 Sb., a jeho předmětem je provozování loterie nebo jiné 
podobné hry. Správu odvodu vykonávají místně příslušné finanční úřady, přičemž místní příslušnost 
se řídí adresou sídla provozovatele. Jedná se o zálohový odvod, který se hradí prostřednictvím 
čtvrtletních záloh, které si provozovatel sám vypočte. Nezanedbatelnou část příjmů představovaly        
i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní správy vybral Magistrát města Přerova v roce 
2012 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku ve výši 9,9 mil. Kč, 
přičemž nejvyšší podíl byl inkasován z dopravně – správních agend, a to částka 5,7 mil. Kč. Příjmy ze 
správních poplatků zaznamenaly meziročně pokles, a to ve výši 2,1 mil. Kč. Podíl daňových příjmů na 
celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 67,3 % a oproti roku 2011 se zvýšil o 20,7 %.
Nedaňové příjmy tvořily ve skutečnosti k 31.12.2012 pouze 14,6 % z celkového objemu skutečných 
příjmů města. Celkově dosáhly výše 113,9 mil. Kč a byly plněny na 103,8 % upraveného rozpočtu. 
Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem těchto příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, 
které dosáhly výše 55,0 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím poklesly o 11,2 mil. Kč.   
Pokles se zejména projevil u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, kde například 
došlo k poklesu příjmů z pronájmu bytů o 7,9 mil. Kč. Tento byl způsoben zejména stále pokračujícím 
prodejem bytového fondu města Přerova. V průběhu roku 2012 bylo celkem prodáno 139 bytů. 
Druhým faktorem, který ovlivnil nesplnění příjmů nájemného u bytů, byla platební neschopnost 
Domovní správy města Přerova (dále DSMP), která před transformací k 30.06.2012 musela vyplatit 
přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2011 a provést neplánovaný odvod investičního fondu ve výši     
1,4 mil. Kč. Důvodem platební neschopnosti DSMP byl vysoký počet dlužníků, za něž musela 
organizace hradit služby dodavatelům. Pokles o 0,3 mil. Kč zaznamenaly také příjmy z pronájmu 
movitých věcí. Z dalších položek stojí za zmínku zejména splátky půjčených prostředků z fondů 
rozvoje bydlení ve výši 1,5 mil. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši 12,9 mil. Kč, sankční 
platby přijaté od jiných subjektů ve výši 4,7 mil. Kč, příjmy z finančního vypořádání předchozích let 
od jiných veřejných rozpočtů ve výši 2,2 mil. Kč a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
18,3 mil. Kč, z nichž významnou část tvoří účelové příjmy od firmy EKO-KOM za recyklaci odpadů, 
které dosáhly výše 2,5 mil. Kč a především přijaté zálohy na služby spojené s bydlením ve výši 
13,9 mil. Kč.
Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 56,2 mil. Kč, tj. na 116,0 % upraveného rozpočtu. 
Nenaplněny zůstaly pouze příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. Příjmy z prodeje 
domovního majetku realizované Advokátní kanceláří Přerov, JUDr. Veverka, Mgr. Derychová, JUDr. 
Neulsová dosáhly výše 27,4 mil. Kč. V průběhu roku došlo v několika případech k realizaci prodeje 
nemovitostí, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu. Jednalo se zejména o byty a pozemky, 
například prodej pozemků do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 2,5 mil. Kč. Na 
celkových příjmech se kapitálové příjmy podílely 7,2 %.
U neinvestičních přijatých transferů došlo meziročně k zásadnímu snížení v důsledku převodu výplaty 
sociálních dávek na úřady práce. Pokud tyto finanční prostředky vyloučíme, a to včetně dotace na 
výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, došlo u neinvestičních transferů ke snížení       
o částku ve výši 4,6 mil. Kč. U transferu poskytovaného v rámci souhrnného dotačního vztahu na 
výkon státní správy a školství byl zaznamenán pokles o 1,1 mil. Kč. Nezanedbatelné bylo snížení         
u ostatních neinvestičních transferů přijatých ze státního rozpočtu ve výši 2,5 mil. Kč, kdy v tomto 
roce nebyla například městu poskytnuta další část dotace na projekt „Zvýšení kvality řízení na 
MMPr“. K mírnému poklesu došlo také u dotací určených pro základní školy v rámci programu 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Základní školy – Přerov, Předmostí, Pod skalkou 11, Boženy Němcové 16,       
U tenisu 4, Svisle 13, Přerov – Předmostí, Hranická 14, Trávník 27 a Za mlýnem 1 získaly zdroje         
v celkové výši 5,9 mil. Kč. Investiční transfery byly přijaty ve výši 16,8 mil. Kč, což je oproti roku 
předcházejícímu méně o 33,1 mil. Kč. Transfery byly poskytnuty zejména na regeneraci sídliště 
Předmostí (4,0 mil. Kč), regeneraci a revitalizaci bytových domů Husova 7, Jižní čtvrť III/6, 7, Jižní 
čtvrť II/5 a Jižní čtvrť IV/4, 5 (4,7 mil. Kč) a dětská hřiště Jižní čtvrť (7,6 mil. Kč). Převážná část 
těchto investičních transferů byla poskytnuta zpětně po prvotním zafinancování akce městem. Přijaté 
transfery se podílely na skutečných příjmech rozpočtu 10,9 %. Kompletní přehled transferů přijatých    
v roce 2012 je uveden v příloze č. 7.
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Přehled přijatých transferů v letech 2009 - 2012
(bez zdrojů na výplatu sociálních dávek, v tis. Kč)

pol. 2009 2010 2011 2012

41XX Neinvestiční přijaté transfery 76 871,8 85 422,8 74 651,0 67 895,6 

42XX Investiční přijaté transfery 90 619,9 79 593,2 49 934,0 16 809,9 

C e l k e m 167 491,7 165 016,0 124 585,0 84 705,5 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 999 736,8 tis. Kč a byly čerpány ve výši 
794 675,2 tis. Kč, tj. na 79,5 %. Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily především kapitálové výdaje, které 
při upraveném rozpočtu 317 688,0 tis. Kč byly čerpány ve výši 173 665,1 tis. Kč, což činí pouze      
54,7 % upraveného rozpočtu.

Struktura výdajů v roce 2012
(po konsolidaci, v tisících Kč)

sk.
skutečnost

2011

rozpočet

2012

upravený

rozpočet

2012

skutečnost

2012

podíl na 

celkových 

výdajích

skutečnost

/upravený 

rozpočet

1
 zemědělství, lesní

 hospodářství a rybářství
5 228,7 4 876,6 5 206,6 5 024,9 0,6% 96,5%

2
 průmyslová a ostatní odvětví

 hospodářství
65 849,9 70 841,2 77 827,7 73 637,8 9,3% 94,6%

3  služby pro obyvatelstvo 248 189,9 241 320,6 277 007,8 251 002,9 31,6% 90,6%

4
 sociální věci a politika

 zaměstnanosti
301 079,0 27 387,0 27 665,6 27 239,0 3,4% 98,5%

5
 bezpečnost státu a právní

 ochrana
30 440,4 28 235,5 29 830,7 29 652,2 3,7% 99,4%

6
 všeobecná veřejná správa

 a služby
240 890,5 225 902,8 254 928,1 236 202,7 29,7% 92,7%

 granty, podpory, dotace

 a dary
30 951,5 28 059,0 47 158,7 43 433,4 5,5% 92,1%

 projektové dokumentace

 a investiční akce
204 855,3 39 971,7 280 111,6 128 482,3 16,2% 45,9%

 výdaje celkem 1 127 485,2 666 594,4 999 736,8 794 675,2 100,0% 79,5%
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Výdajová část provozního rozpočtu byla čerpána bez významnějších výkyvů, i když řada akcí nebyla
z nejrůznějších důvodů realizována (územní řízení, klimatické podmínky apod.). Čerpání jednotlivých 
řádků rozpočtu nepřekročilo stanovený objem, pouze ve dvou případech došlo u jednoho z odborů 
k výraznějšímu přečerpání položky. Již při sestavení musel být návrh rozpočtu výdajů v relaci 
s možnostmi strany příjmové, v důsledku čehož bylo nutné omezit některé výdaje, ovšem v souvislosti 
se změnou organizační struktury magistrátu došlo ke snížení jeho výdajů a další omezení tak byla jen 
velmi nepatrná. Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 621 010,2 tis. Kč, což oproti roku 
minulému představuje snížení o 278,0 mil. Kč. K zásadnímu poklesu došlo v sociální oblasti, kdy od 
01.01.2012 přešla výplata sociálních dávek na úřady práce. V roce 2011 tyto výdaje dosáhly částku 
266,7 mil. Kč. Srovnatelný pokles tak činí 11,3 mil. Kč. Přestože celkově došlo k poklesu běžných 
výdajů, v některých oblastech byl zaznamenán výraznější nárůst. Jednalo se například o výdaje na 
dopravní obslužnost, které oproti roku 2011 vzrostly o 10,0 mil. Kč. Další navýšení se projevilo u 
dotací a služeb, které mají ve smlouvách, na jejichž základě jsou příslušné výdaje hrazeny, zakotvenu 
inflační doložku (např. Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov, a. s.). Nemalými 
částkami bylo nutné sanovat oddělení bytové správy, které přešlo pod magistrát po zrušení Domovní 
správy města Přerova, kdy tato organizace byla v platební neschopnosti (např. 1,8 mil. Kč na kauce).
Snížení výdajů bylo naopak zaznamenáno u příspěvkových organizací, kdy příčinou byly změny 
výpočtu odpisů, na něž jim město, jako zřizovatel, poskytuje příspěvek. Nejvýraznější pokles, a to 
16,4 mil. Kč, vykázaly výdaje na činnost místní správy. Jednalo se zejména o úspory generované 
v důsledku změny organizační struktury magistrátu realizované k 01.07.2011.
Kapitálové výdaje, dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 
regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2 – 12M, dosáhly výše 173,7 mil. Kč, což je oproti 
roku 2011 méně o 54,8 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 21,9 %, tzn.  
došlo ke zvýšení jejich podílu na celkových výdajích o 1,6 %. Z kapitálových výdajů byly největší 
položkou investiční akce. Po změně organizační struktury magistrátu jsou činnosti vedoucí k realizaci 
těchto akcí rozděleny mezi několik odborů. Příprava a zahájení investičních akcí byly závislé na 
časovém schválení rozsahu a finančního krytí. Rozsah a náplň investičních akcí vycházely z aktuálních 
potřeb statutárního města Přerova a veškeré akce byly projednány v orgánech statutárního města.
Největší část uvedeného objemu zdrojů byla vynaložena na dokončení výstavby Tyršova mostu 
(23,7 mil. Kč), jižního předpolí Tyršova mostu (obě etapy, 26,6 mil. Kč), splátky dopravních staveb 
(19,0 mil. Kč), Městský dům – šatny, statické zajištění objektu, městské informační centrum (21,0 mil. 
Kč). V těchto výdajích je ale také obsažena například dotace na investice ve výši 6,8 mil. Kč pro firmu 
Regionální letiště Přerov, a. s. 
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VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK – ODBORŮ
(po konsolidaci, v tisících Kč)

orj.  odbor
upravený

rozpočet 2012

skutečnost

k 31.12.2012
%

1XX  Kancelář primátora (KP) 18 182,8 16 279,9 89,5

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 120 613,8 100 837,9 83,6

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 335 354,0 228 195,0 68,0

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 38 872,9 25 905,5 66,6

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 355 722,2 293 523,4 82,5

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 94 716,9 94 339,6 99,6

7XX
 Odbor stavebního úřadu

 a životního prostředí (STAV)
32 067,6 31 664,1 98,7

8XX
 Odbor evidenčních správních služeb

 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
1 424,1 1 148,9 80,7

9XX  Městská policie (MP) 2 782,5 2 780,9 99,9

999 736,8 794 675,2 79,5
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DLUHOVÁ SLUŽBA

K datu 31.12.2012 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů částku 362 253,0 tis. Kč. Úvěry, přijaté 
statutárním městem od bank, byly v průběhu roku spláceny v souladu se splátkovými kalendáři, čerpán 
byl pouze úvěr přijatý od Dexia Kommunalkredit Bank AG, a to ve výši 25 mil. Kč. S touto bankou 
uzavřelo v červenci 2008 statutární město Přerov smlouvu o úvěru v celkové výši 300 mil. Kč. Úvěr 
lze čerpat i opakovaně do konce roku 2013 s tím, že nesplacený zůstatek nesmí v žádném okamžiku 
přesáhnout částku 300 mil. Kč. Následující tabulka znázorňuje jeho čerpání a splátky za uplynulá
období:

rok čerpáno splátky zůstatek úvěru

2008 20 000 000 0 20 000 000

2009 210 000 000 18 000 000 212 000 000

2010 72 000 000 73 000 000 211 000 000

2011 95 000 000 18 000 000 288 000 000

2012 25 000 000 18 000 000 295 000 000

celkem 422 000 000 127 000 000 295 000 000

V roce 2012 byly čerpané finanční prostředky použity zejména na úhradu výdajů spojených s výstavbou
Tyršova mostu, dále pak na opravu vodovodu na Městském hřbitově v Přerově, objektu Husova 9, 
která byla realizována v rámci programu IPRM a na vybudování infrastruktury nábřeží PFB-Jateční.
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V porovnání s rokem 2011 došlo k mírnému zvýšení hodnoty ukazatele dluhové služby, který za rok 
2012 činí 5,09 %, a to přesto, že v roce 2011 byl uhrazen úvěr přijatý od Volksbank CZ, a. s., a roční 
splátky jistin tak poklesly o 10 mil. Kč a také úrokové sazby přijatých úvěrů se vyvíjely velmi 
příznivě. Tato skutečnost byla ovlivněna snížením objemu celkových příjmů, protože od tohoto roku  
již nejsou jejich součástí  zdroje na výplatu sociálních dávek, jejichž výplata byla převedena pod úřady 
práce. Výpočet dluhové služby je prováděn v souladu s usnesením vlády ze dne 12.11.2008                  
o monitoringu hospodaření obcí, tzn. pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů 
(Algoritmus SIMU) s cílem vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými 
prostředky. Dluhová služba je však pouze jedním z několika zde uváděných ukazatelů. Algoritmus 
SIMU je součástí příloh závěrečného účtu a jen pro doplnění uvádíme, že rozvahová data nejsou pouze 
za statutární město Přerov, ale i za zřízené příspěvkové organizace (změna výpočtu ukazatele se 
výrazně projevila ve výši dluhové základny, což je zřetelné na níže uvedeném grafu). V roce 2012 
došlo ke změně jednoho z ukazatelů, a to v řádku 15, kdy informaci o zadluženosti na 1 obyvatele 
nahradila informace o výši 8letého salda. 

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 ukazatel dluhové

 služby (v %)

 absolutní výše

 dluhu (v tis. Kč)

4,67

184 140 354 368 324 996 373 625185 302 191 520 209 660 172 564

5,09

362 253

3,41 3,38 6,25 14,69 3,07 4,63 8,83
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky 
a jednotlivými zvláštními zákony je stanoveno, jaký orgán provádí úkon schválení účetní závěrky. 
V případě obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací je tato povinnost nově zakotvena v zákoně 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, přičemž závěrku obce schvaluje zastupitelstvo, 
závěrku příspěvkové organizace rada obce, pokud není ustavena, tak starosta. Ministerstvo financí ČR 
připravuje k problematice schvalování účetních závěrek prováděcí vyhlášku k zákonu č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která bude upravovat požadavky na organizaci schvalování 
účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných 
na tomto schvalování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky je ve II. čtvrtletí roku 2013. 
Dle informace zveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR nebude v případě schválení 
účetní závěrky před nabytím účinnosti výše zmíněné vyhlášky nutné použít zpětně vyhláškou 
stanovená pravidla.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v § 18 definuje rozsah účetní 
závěrky, kterou tvoří:


rozvaha,


výkaz zisku a ztráty,


příloha,


přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu.

V tomto rozsahu je účetní závěrka za rok 2012 předkládána. Vytvořený hospodářský výsledek je 
vykázán v kategorii nerozdělený zisk a je součástí jmění účetní jednotky. Veškeré výše uvedené účetní 
výkazy za statutární město Přerov jsou přílohou této předlohy. Účetní výkazy příspěvkových 
organizací jsou k dispozici na odboru ekonomiky.

PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM PŘEROV NEBO S JEHO 
VÝZNAMNOU MAJETKOVOU ÚČASTÍ    

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou v závěrečném účtu územního samosprávného celku, mimo jiné, obsaženy údaje             
o hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Protože však Závěrečný účet             
a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012 budou předloženy Zastupitelstvu města 
Přerova ke schválení na jednání dne 15.04.2013 a příslušný zákon (280/2009 Sb.) stanovuje pro 
podání přiznání k daním z příjmů a tím i provedení účetní závěrky pro akciové společnosti termín         
6 měsíců po uplynutí účetního a zdaňovacího období, přičemž obchodní zákoník stanovuje obdobnou 
lhůtu pro svolání valné hromady, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, budou údaje                    
o obchodních společnostech předloženy dodatečně.

Rozbory zpracované příspěvkovými organizacemi jsou do předlohy zapracovány bez úprav.
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             779 885 736,95 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                          - 794 675 241,37 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                             - 14 789 504,42 Kč

Byly zapůjčeny dlouhodobé prostředky ve výši                                                       25 000 000,00 Kč

(čerpání z úvěru přijatého od Dexia Kommunalkredit Bank AG, a. s., ve výši 300 mil. Kč)

Byly uhrazeny splátky úvěrů a půjček ve výši                                                   - 36 371 800,00 Kč

Deponovaná částka na DPH za 12/2012                                                                             296 442,66 Kč

Výsledek roku 2012, včetně financování                                                                 - 25 864 861,76 Kč

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací                                                               1 370 226,57 Kč

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování s veřejnými rozpočty)                              - 28 550,00 Kč

Zůstatek roku 2012 – po vypořádání, včetně financování                                   - 24 523 185,19 Kč
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Stavy běžných účtů k 31.12.2012

Základní běžné účty                                                                                                   128 545 953,96 Kč

Fond rozvoje bydlení                                                                                                        806 768,36 Kč

Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní                                                  507 566,36 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                           2 494 536,16 Kč

Fond sociální                                                                                                                   1 119 596,16 Kč

Fond vánoční sbírka                                                                                                            3 238,32 Kč

Fond Útulek pro zvířata                                                                                                  162 041,18 Kč
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Město Přerov ležící na řece Bečvě je díky své zeměpisné poloze 
právem nazýváno srdcem Moravy a křižovatkou cest. Osídlení lokality 
sahá až do pravěku, o čemž svědčí světově známé archeologické 
naleziště Přerov-Předmostí. Archeologické výzkumy zde odhalily 
rozsáhlé sídliště lovců mamutů z doby před 25 000 lety. První písemná 
zmínka o Přerově však pochází až z roku 1141 (v listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka). Na královské město byl Přerov povýšen        
v roce 1256 Přemyslem Otakarem II. Později se Přerov stal na dlouhou 
dobu sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. V 16. století se město stalo 
důležitým kulturním střediskem, sídlem biskupa jednoty bratrské         
a rovněž místem, kde působila významná bratrská škola. Přerov je také 
právem nazýván městem Blahoslavovým a Komenského, nejvýznač-
nějších osobností jednoty bratrské. Roku 1841 přijel do Přerova první vlak a zdejší nádraží se stalo 
důležitou železniční křižovatkou. 

Současný Přerov láká návštěvníky zachovalou městskou 
památkovou zónou, ve které se nachází měšťanské domy 
z 15. a 16. století, zbytky středověkých hradeb s fortnou       
a renesančně upravený zámek, ve kterém sídlí Muzeum 
Komenského se svými expozicemi. Ze zámecké věže se 
ve výšce 42 metrů otevírá pohled nejen na historické       
a kulturní jádro města, ale také na přírodní krásy, kterým 
vévodí městský park Michalov, národní přírodní rezerva-
ce Žebračka a areál lagun. K procházce vybízí naučná 
vlastivědná stezka Přerovským luhem a stezka Předmos-
tím až do pravěku, která připomíná pravěkou historii 
našeho regionu a podává svědectví o životě mamutů před 
25 000 lety. Sportovní nadšenci mohou v Přerově navští-
vit přerovský plavecký areál, projet se na in-line bruslích 
po cyklistických stezkách, využít jeden z mnoha teniso-
vých kurtů nebo si zabruslit na zimním stadionu. Mezi 
milovníky motorových sportů je Přerov znám svou roklí, 

která hostí autocrossové a motocrossové závody evropského formátu. Pokud se nad Přerovem 
zatáhnou mračna, vyzývá k návštěvě kino Hvězda, loutkové divadlo Přerovský Kašpárek nebo 
sportovní centra s širokou nabídkou sportovních aktivit.



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

– 20 –

PPaarrttnneerrsskkáá mměěssttaa ssttaattuuttáárrnnííhhoo mměěssttaa PPřřeerroovvaa

DĚČÍN

Děčín leží v severních Čechách na soutoku řek Labe a Ploučnice. Stejně jako město Přerov 
je od 1. července 2006 statutárním městem. Řadí se mezi 10 rozlohou největších měst          
v České republice. Počet obyvatel se pohybuje okolo 53 tisíc. Je významným železničním     
a říčním dopravním uzlem. První písemná zmínka o Děčíně pochází již z roku 993.
Děčín je nejníže položené město v České republice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 
135 metrů nad mořem. Město je centrem Národního parku České Švýcarsko, leží na území 
CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Děčín ale není zajímavý jen svými 
přírodními krásami, ale i historickými památkami. Bezesporu největší památkou ve městě je 
zámek, k němuž vede ve skále vytesaná silnice ohraničená z obou stran vysokými zdmi –

tzv. Dlouhá jízda. Dalšími zajímavostmi jsou staré děčínské mosty z 15. a 16. století. K návštěvě také láká turisty     
i místní obyvatele Děčínská ZOO.
Na základě smlouvy o partnerství a spolupráci mezi oběma městy probíhají vzájemné návštěvy oficiálních 
představitelů obou měst, zejména při významných kulturních akcích. Dochází rovněž k výměně v oblasti umělců     
a jsou navázány neformální vztahy mezi pracovníky obou magistrátů. 

BARDĚJOV

Bardějov je hospodářské a kulturní centrum horního Šariše s 33 tisíci obyvateli. Vznikl 
na důležité obchodní cestě vedoucí na sever do Polska. První písemná zmínka pochází 
z roku 1241. 
V roce 1950 byl Bardějov vyhlášen městskou památkovou rezervací a nastala intenzívní 
obnova kulturního dědictví. Za záchranu a obnovu kulturního dědictví dostal Bardějov    
v roce 1986 Evropskou cenu udělenou Mezinárodním kuratoriem se sídlem v Hamburku. 
Tím se město zapsalo do seznamu měst, která patří k významným sídlům evropské kul-
tury. V Bardějově můžete při návštěvě obdivovat renesančně-gotické radniční náměstí, 

navštívit baziliku sv. Egídia ze 16. stol. a stejně starou městskou radnici. Součástí města jsou i Bardějovské lázně, 
založené na léčebných účincích minerálních vod. Dějiny lázní sahají až do středověku.
Spolupráce se slovenským Bardějovem je zaměřená nejen na vzájemné návštěvy oficiálních delegací představitelů 
obou měst při příležitosti významných kulturních akcí a na výměnu umělců. Na léta 2009 – 2010 byl podepsán 
projekt výměnných stáží, při kterých mají úředníci z obou měst možnost získat nové poznatky a vyměnit si 
zkušenosti z práce v samosprávě. Partnerství se odráží rovněž ve spolupráci Městské knihovny v Přerově 
s knihovnou v Bardějově. 

CUIJK

Městečko Cuijk se svými 24 000 obyvateli leží na jihu Holandska. Jeho historie se začíná psát 
ještě před narozením Ježíše Krista. První obyvatelé toto místo nazývali Ceuclum. Název vznikl     
z významu slov otáčka nebo ohyb a přeneseně znamenal, že řeka Maas ve městě Cuijk mění směr 
toku na západ. Řeka Maas významně ovlivňuje život ve městě a je také centrem čtyřdenních 
oslav, které vrcholí přechodem řeky po speciálně vybudovaném pontonovém mostě. Tohoto 
přechodu se každoročně účastní až 40 tisíců návštěvníků z celého světa. 
Řeka Maas je spojena s jezery, která nabízí vodní plochu o velikosti 400 ha. Za raritu města je
pokládán větrný mlýn, který byl postaven na vrcholu domu v roce 1862. Procházku městem zpří-
jemní umělecká díla v podobě soch z ocele. Pěkný výhled na město i okolí poskytuje radniční věž. 

Do nizozemského Cuijku bývají představitelé města zváni na tradiční přechod řeky Maas, do Přerova přijíždějí naši 
přátelé zejména při příležitosti jazzového festivalu nebo svatovavřineckých hodů, na kterých rovněž vystupovali 
dudáci, kteří měli u návštěvníků hodů dobrý ohlas. 
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Dlouhodobě funguje také organizování výměnných pobytů kulturních, sportovních a zájmových delegací občanů –
jeden rok odjede cca 40 lidí z Přerova do Cuijku, druhý rok se role hostitelů zase obrátí. Své zkušenosti si tak 
vyměňují a přátelství navazují hudebníci, divadelníci, folklorní umělci, ale také např. mažoretky, sportovci různého 
zaměření či zástupci Rotary klubu, armády, hasičů a nejrůznějších zájmových spolků. Svou roli v této spolupráci 
hraje také holandská Nadace Cuijk – Přerov a místní Nadační fond Přerov – Cuijk. 
Od roku 2009 se spolupráce mezi oběma městy rozšířila o partnerské kontakty mezi středními školami. Loni           
v Přerově pobývalo 25 holandských studentů s pedagogickým doprovodem.

OZIMEK

Město Ozimek je situováno v jihozápadním Polsku, 20 kilometrů na východ od města 
Opole. Okres je složen z města Ozimek a 11 vesnic. Severozápadní část okresu protíná 
přítok Odry řeka Mala Panew, která v podobě Turavských jezer obklopuje na severozápadě 
oblast Ozimku. 
Město má okolo 10 tisíc obyvatel. Ve městě mohou návštěvníci vidět nejstarší evropský 
litinový visutý most, který byl postaven v roce 1827. Do roku 1938 stál most na významné 
komunikaci mezi Ozimkem a městem Zawadzkie. Další historickou památkou je starý 
evangelický kostel postavený v roce 1819. Ozimek je také dobře znám svými objevy 
kosterních pozůstatků dinosaurů v oblasti Krasiejów. Kosti plazů a obojživelníků, které zde 

byly nalezeny pochází z období ranného triasu, což je asi před 230 miliony let. 
Město Přerov navázalo s polským Ozimkem spolupráci v rámci projektu Interreg IIIa. Polská strana vybudovala 
Dinopark, Přerov v rámci společného projektu realizoval Památník lovců mamutů. 
Obě města spolu ovšem navzájem spolupracují nejen při propagaci obou atraktivit. Každoročně probíhají vzájemné 
návštěvy oficiálních představitelů a uskutečňují se také vzájemné návštěvy a vystoupení umělců. Zástupci obou 
měst se setkávají jak při kulturních, tak i sportovních aktivitách, jsou mezi nimi navázány neformální kontakty.

KEZIERZYN-KOŹLE

Kezierzyn-Koźle je součástí opolského vojvodství. Se svými 70 tisíci obyvateli je město 
druhým největším centrem Opolského vojvodství a je důležitým administrativním, 
průmyslovým a kulturním místem oblasti. 
Historie města se začíná psát v roce 1108. Město bylo formálně založeno až v roce 1975 jako 
výsledek spojení čtyř měst: Koźle, Kedzierzyn, Klodnica, Slawiecice.
Ve městě můžeme navštívit rozlehlý park s barokním zahradním pavilonem nazývaným 
„Belveder“, některý z mnoha kostelů např. kostel sv. Nikolaje, kostel sv. Kateřiny nebo 
Augsburský protestantský kostel. Za návštěvu také stojí „vodní věž“, která je zdobena 
barevnými cihličkami. Koźle a Klodnici spojuje historický vodní kanál, který byl postaven 

v 19. století. Je to jeden z nejstarších plavebních kanálů v Evropě a je doplněn stavidly.
Mezi oběma městy probíhají vzájemné návštěvy oficiálních představitelů a uskutečňují se také vzájemné návštěvy 
a vystoupení umělců.

IVANO-FRANKIVSK

Ivano-Frankivsk je historické město, které leží v karpatské oblasti na západě 
Ukrajiny. Je to administrativní a ekonomické centrum ivanofrankivské oblasti. Ve 
městě, které bylo do roku 1962 nazýváno Stanyslaviv, žije okolo 200 tisíc 
obyvatel.
Město vzniklo na základech původní vesnice Zabolottya, která byla založena roku 
1437. První písemná zmínka o městě pochází ze 17. století. Po druhé světové válce 

bylo město až do roku 1991 součástí Sovětského svazu. Svůj název na Ivano-Frankivsk město změnilo na památku 
ukrajinského spisovatele Ivana Franka v roce 1962. 
Přes vzdálenost obou měst probíhají vzájemné návštěvy oficiálních představitelů a uskutečňují se také vzájemné 
návštěvy a vystoupení umělců. 
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Oddělení cen a fondů bydlení

Ke dni 30.06.2012 bylo oddělení zrušeno a většina 
činností přešla pod oddělení rozpočtu

Ceny aj.

Oddělení provádělo cenové kontroly dle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, a to na základě zmocnění ze zákona 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti 
cen, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly 
zaměřeny na vedení cenové evidence prodávaného 
zboží a označování zboží. V případě zjištění poru-
šení cenových předpisů bylo zahájeno správní řízení 
o uložení pokuty.
V I. pololetí roku 2012 bylo provedeno celkem 5 ce-
nových kontrol. Porušení cenových předpisů zjištěno 
nebylo. K 30.06.2012 zůstávají neuhrazeny 2 pokuty 
v celkové výši 4 000 Kč, jedná se o pokuty z let
2000 a 2005.
V I. pololetí nebylo zjištěno porušení cenových 
předpisů, vzhledem k tomu nebyly ani předepsány 
náhrady nákladů správního řízení, které účastník 
správního řízení platí paušální částkou správnímu 
orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením 
své právní povinnosti.

Odbor ekonomiky
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(30)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
rozpočtu

(6)

oddělení
místních příjmů

(10)

oddělení
účetnictví

(13)
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Oddělení se s účinností od 01.04.2009 zabývalo pro-
blematikou cestovních náhrad. Náklady na tuzemské 
pracovní cesty byly v I. pololetí roku 2012 ve výši 
165 504 Kč a zkontrolováno bylo celkem 522 
cestovních příkazů.
V I. pololetí 2012 se uskutečnily celkem 4 zahranič-
ní pracovní cesty, a to na Ukrajinu, do Holandska, 
Polska a Německa, kterých se zúčastnilo celkem 11 
osob. Bylo tedy zpracováno 11 žádostí o vybavení 
cizí měnou a zkontrolováno 11 vyúčtování zahra-
ničních pracovních cest. Na zálohách na tyto cesty 
bylo vynaloženo celkem 1 069,5 € a po vyúčtování 
byl nárok vyčíslen na částku 987,65 € (rozdíl ve výši 
81,85 € byl vrácen zpět na účet města v této měně 
nebo v českých korunách).
V souvislosti s návrhem nové kolektivní smlouvy            
a organizačními změnami na magistrátu byly zpra-
covány nové vnitřní předpisy o cestovních náhra-
dách, a to s účinností od 01.07.2012. Byl vydán 
vnitřní předpis o cestovních náhradách platný pro 
zaměstnance a zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva města. 

Fondy bydlení

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 
fondu (FMB) slouží na poskytování půjček na 
opravy, modernizaci a rozšiřování bytového fondu 
pro vlastníky bytů, bytových nebo rodinných domů, 
vlastníkům jiných nemovitostí, kde má vzniknout 
nová bytová jednotka. Finanční prostředky tohoto 
fondu jsou vytvořeny převodem prostředků z účtů
Fondu rozvoje bydlení (FRB) a Fondu na opravy 
bytového fondu postiženého povodní (FNOBFPP). 
Tyto fondy slouží ke shromažďování finančních 
prostředků, které byly v minulých letech použity na 
poskytnutí půjček dle platných předpisů.
Na 9. zasedání dne 12.12.2011 schválilo Zastupitel-
stvo města Přerova podmínky výběrového řízení na 
poskytování půjček z FMB v roce 2012, a to v ter-
mínu od 16.01.2012 do 20.02.2012. Složení pracovní 
skupiny, která zpracovávala návrh na poskytnutí 
půjček pro orgány obce, bylo schváleno v roce 2007.
V termínu byly podány 4 žádosti o poskytnutí 
půjčky v celkové částce 750 000 Kč. Jeden 
z žadatelů požádal o půjčku na opravy dvou objektů 
bydlení.
Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 
16.04.2012 schválilo poskytnutí půjček v plném 
rozsahu, současně schválilo přidělení volných finan-
čních prostředků z fondu na opravy volných bytů ve 
vlastnictví statutárního města Přerova ve výši 
1 000 000 Kč. Částka ve výši 500 000 Kč byla 
převedena do rozpočtu města a je určena přímo na 
provoz DSMP, 500 000 Kč bylo využito po ukonče-
ní restrukturalizace DSMP.
Na stejném zasedání schválilo Zastupitelstvo města 
Přerova vyhlášení druhého výběrového na poskyto-
vání půjček v termínu od 21.05.2012 do 09.07.2012.

Příspěvkové a jiné organizace

V souladu s organizačním řádem vykonávalo oddě-
lení metodickou a poradní součinnost vůči těmto 
příspěvkovým organizacím a akciové společnosti: 
 Domovní správa města Přerova se sídlem v Pře-

rově, Blahoslavova 3 (DSMP),
 Kulturní a informační služby města Přerova se 

sídlem v Přerově, Kratochvílova 30 (KIS),
 Sociální služby města Přerova se sídlem v Pře-

rově, Kabelíkova 14a (SSMP),
 Teplo Přerov a. s., se sídlem Přerov, Přerov I –

Město, Blahoslavova 1499/7.
Zajišťovalo financování sportovních zařízení v ma-
jetku města, provádělo kontrolu a upravovalo 
sestavování rozpočtů a vyúčtování hospodaření orga-
nizací, zajišťovalo změny rozpočtu a poskytovalo 
jim transfery dle schváleného rozpočtu zřizovatele. 
Společnosti Teplo Přerov a. s., zabývající se provo-
zováním sportovních zařízení, poskytovalo dotaci 
v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace v pravi-
delných měsíčních splátkách a zajišťovalo sledování, 
kontrolu a vyhodnocování jednotlivých ustanovení 
smlouvy.
K 30.06.2012 došlo ke zrušení odděelní a převodu 
činností na jiná oddělení a odbory. Ke stejnému datu 
došlo rozhodnutím Zastupitelstva města Přerova ke 
zrušení příspěvkové organizace Domovní správa 
města Přerova. Část činnosti organizace spojená se 
správou nemovitostí v majetku města přešla pod 
odbor správy majetku města a komunálních služeb, 
činnosti spojené se správou cizího majetku pak na 
společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., jejímž 100% 
vlastníkem je statutární město Přerov.
Údaje k příspěvkové organizaci Kulturní a infor-
mační služby města Přerova jsou uvedeny za celý 
rok dále.

Příjmová část rozpočtu

Odvody příspěvkových organizací (DSMP)

Rozpočet původní:                     56 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                1 456 400,00 Kč
Plnění:                  1 428 230,00 Kč
% plnění:                        98,1
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DSMP odvedla odpisy nemovitého majetku za budo-
vu Blahoslavova 3 za hlavní i doplňkovou činnost. 
Odpisy za II. pololetí nebyly odvedeny vzhledem ke 
zrušení organizace k 30.06.2012. Dále byla odvede-
na částka 1,4 mil. Kč jako nařízený odvod z investič-
ního fondu příspěvkové organizace v souvislosti           
s jejím zrušením.

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

Rozpočet původní:                5 567 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                1 302 700,00 Kč
Plnění:                  1 302 516,00 Kč
% plnění:                       100,0

Odvod odpisů nemovitého majetku prováděla pří-
spěvková organizace v souladu s odpisovým plánem 
za hlavní činnost. Jedná o odvod odpisů za I. pololetí.

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 
organizací

Rozpočet původní:                     10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   114 200,00 Kč
Plnění:                     568 049,00 Kč
% plnění:                        497,4

V roce 2011 obdržela DSMP od zřizovatele půjčku 
ve výši dluhů na službách spojených s nájemným.          
V souladu s uzavřenou smlouvou o půjčce byly 
každý měsíc na účet města poukazovány částky, 
které dlužníci spláceli.

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství (DSMP)

Rozpočet původní:                          22 369 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                        12 795 400,00 Kč
Čerpání:                                          12 742 290,03 Kč
% čerpání:                                                   99,6

Příspěvková organizace DSMP čerpala příspěvek na 
provoz dle předložených žádostí v souladu se schvá-
leným rozpočtem města. Rozpočet byl upravován 
dle vývoje realizace oprav bytových a nebytových 
prostor. Od počátku roku po novele zákona o dani 
z přidané hodnoty faktury v přenesené daňové 
povinnosti hradí majitel nemovitostí, tj. statutární 
město Přerov. Poměrná část ročního rozpočtu byla 
rozpočtovým opatřením v červnu 2012 převedena 
dle kompetencí jednotlivých odborů, v nejvyšší míře 
na odbor správy majetku a komunálních služeb, na 
nově vzniklé oddělení bytové správy.

Bytové hospodářství (Přerovská rozvojová, s.r.o.)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč
Čerpání:                                               500 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., byl zastu-
pitelstvem schválen příplatek společníka na vytvoře-
ní vlastního kapitálu na náklady spojené s počátkem 
realitní činnosti. Částka 500 000 Kč byla v souladu 
s tímto vyplacena na základě žádosti.

Sociální služby města Přerova

Rozpočet původní:                          31 037 800,00 Kč
Rozpočet upravený:                        15 280 100,00 Kč
Čerpání:                                          15 279 916,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

V I. pololetí byl příspěvek na provoz čerpán 
v souladu s rozpočtem. Rozpočet byl upravován 
z důvodu vyrovnání dotace od MPSV a změny 
odpisů nemovitého majetku.

Oddělení rozpočtu

Oddělení rozpočtu vykonává řadu činností souvisejí-
cích s finančním hospodařením statutárního města. 
K základním úkolům oddělení patří sestavení návrhu 
rozpočtu a po jeho schválení kontrola plnění, a to jak 
průběžná, tak i následná, jejímž výsledkem je závě-
rečný účet a výroční zpráva statutárního města za 
příslušné rozpočtové období. Oddělení také zpraco-
vává změny rozpočtu, jeho zaúčtování, zabezpečuje 
veškeré bankovní vztahy města, zhodnocuje dočasně 
volné finanční prostředky, vede evidenci akcií 
v majetku města, zabývá se problematikou daně 
z příjmů právnických osob za město, daní z přidané 
hodnoty, vede evidenci a zpracovává vyúčtování 
pokutových bloků za statutární město Přerov apod. 
K 01.07.2012 v rámci organizačních změn odboru 
ekonomiky převzalo oddělení další činnosti. Jedná 
se zejména o poskytování půjček z fondů bydlení, 
realizaci cenových kontrol, koordinaci činností souvi-
sejících s podáváním žádostí o podpory a dotace, 
metodicky řídí příspěvkovou organizaci Kulturní 
a informační služby města Přerova v oblasti ekono-
miky atd. Naopak do jeho kompetencí již nespadá 
problematika daně z přidané hodnoty.

Příjmová část rozpočtu

Daňové příjmy

Komentář k plnění daňových příjmů je součástí 
důvodové zprávy předlohy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    57 270,00 Kč
% plnění:                                                       -

Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii. Nejvyšší částka 54 396 Kč byla uhrazena 
v souvislosti s konáním akce „Vánočních trhy 2011“.
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Odvody příspěvkových organizací (KIS)

Rozpočet původní:               1 120 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                   779 700,00 Kč
Plnění:                    779 455,04 Kč
% plnění:                       100,0

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova prováděla odvody z odpisů nemo-
vitého majetku z hlavní i doplňkové činnosti. Na 
hlavní činnost organizace obdržela v odpovídající 
výši příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Tyto 
pak pravidelně, v souladu se skutečnými náklady, 
byly odváděny na účet zřizovatele.

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 234 100,00 Kč
Plnění:                                              1 482 574,09 Kč
% plnění:                                                    120,1

Položka příjmy z úroků obsahuje běžné úroky z roz-
počtových účtů a úroky získané zhodnocováním 
dočasně volných finančních prostředků. Plnění 
běžných úroků ve výši 1 027 930,29 Kč odpovídá 
relativně vysokým zůstatkům na běžných účtech 
v průběhu celého období a je také ovlivněno výší 
zvýhodněné úrokové sazby pro veřejný sektor (0,75 %
p. a. při zůstatku nad 5 mil. Kč), jíž byly úročeny 
účty statutárního města u České spořitelny, a. s. 
Ke zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků statutárního města nebyl ani rok 2012 
příznivý. Česká národní banka i v průběhu minulého 
roku nadále snižovala již historicky nejnižší úroveň 
úrokové sazby, která činila 0,75 %. V měsíci červnu 
to bylo na hodnotu 0,50 %, počátkem října na 
0,25 % a 02.11.2012 na rekordní minimum 0,05 %. 
Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné najít produkt, 
který by splňoval alespoň základní požadavky –
minimální riziko, likviditu a úrokový výnos, 
přesahující úročení běžných účtů města. V průběhu 
uvedeného období byly zhodnocovány dočasně 
volné finanční prostředky prostřednictvím spořícího 
účtu pro podnikatele vedeného u Československé 
obchodní banky, a. s., kdy úroková sazba v 1. polo-
vině roku činila 1,5 % p. a. S ohledem na snižování 
úrokových sazeb došlo v červenci 2012 k jejímu 
snížení na 1,4 % p. a., v listopadu pak na 1,2 % p. a. 
Zvýhodněný úrok je platný při částce, která 
nepřesáhne 30 mil. Kč.
Na jaře roku 2012 obdrželo statutární město Přerov 
indikativní cenovou nabídku od UniCredit Bank 
Czech Republik, a. s., na zřízení běžného účtu, který 
může být využíván rovněž jako účet spořící. Vedení 
a založení tohoto účtu nabídla banka zdarma, stejně 
tak internetové bankovnictví, vyhotovení výpisu       
v elektronické podobě, příchozí i odchozí platby. 
Výhodou tohoto účtu jsou likvidita a jeho úročení, 
které při zůstatku od 0 Kč do 99 999 999 Kč činí

1,65 % p. a. Vzhledem k aktuálním zůstatkům na 
běžných účtech a nízkým úrokovým sazbám se 
jevilo pro statutární město Přerov jako vhodné 
využít tento účet jako jednu z možných forem 
zhodnocování dočasně volných finančních pros-
tředků. Smlouva mezi statutárním městem Přerov     
a UniCredit Bank Czech Republik, a. s., byla 
uzavřena dne 29.06.2012. I zde však došlo s ohle-
dem na výše uvedené skutečnosti ke snížení úrokové 
sazby, a to v měsíci listopadu na 1,35 % p. a. Úroky 
ze zhodnocování finančních prostředků za období 
roku 2012 dosáhly celkové výše 454 643,80 Kč.
V roce 2000 nakoupilo město Přerov podílové listy 
otevřeného podílového fondu Pioneer Trust (nyní 
Pioneer – dynamický fond) v celkové hodnotě 
1 001 500 Kč. Při nákupu se vycházelo ze skuteč-
nosti, že tento balancovaný fond patřil k nejvýkon-
nějším a nejlépe hodnoceným fondům. Zastupitel-
stvo města Přerova na svém zasedání dne 18.06.2007
schválilo prodloužení uložení finančních prostředků 
města u tohoto fondu na dobu neurčitou s tím, že 
jakmile se hodnota podílového listu přiblíží nákupní 
hodnotě, bude předložen orgánům města návrh na 
realizaci jejich odprodeje. Současná úroveň zhodno-
cení stále dosahuje záporných hodnot, přestože za 
rok 2012 dosáhl fond zhodnocení ve výši 13,22 %      
a lze konstatovat, že dochází k postupnému, i když 
pomalému zlepšování jeho výkonnosti. Ve struktuře 
vlastního kapitálu k 31.12.2012 převažovaly zahra-
niční akcie (52,45 %, kdy nejvýrazněji byl zastoupen 
sektor finančních služeb, následovaný petrochemií, 
surovinami, zbožím krátkodobé spotřeby atd.) a dlu-
hopisy ČR (36,90 %).



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

– 28 –

Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      2 004,00 Kč
% plnění:                                                           -

Z akciových společností, v nichž má statutární město 
Přerov majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny
společnostmi:
 Dalkia Česká republika, a. s., ve výši 18,96 Kč

na 1 akcii, tj. celkem 474 Kč,
 ČEZ, a. s, ve výši 38,25 Kč na 1 akcii, tj. celkem 

1 530 Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                   3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 3 000,00 Kč
Plnění:                                                             0,00 Kč
% plnění:                                                       0,0

Oddělení provádí cenové kontroly dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na základě zmocnění ze zákona 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti 
cen, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jsou 
zaměřeny na vedení cenové evidence prodávaného 
zboží a označování zboží. V případě zjištění 
porušení cenových předpisů je zahájeno správní 
řízení o uložení pokuty.
V roce 2012 bylo provedeno celkem 21 cenových 
kontrol. Porušení cenových předpisů zjištěno nebylo. 
K 31.12.2012 zůstávají neuhrazeny 2 pokuty v cel-
kové výši 4 000 Kč, jedná se o pokuty z let 2000 
a 2005 uložené opakovaně jednomu kontrolovanému 
subjektu. Neuhrazené pokuty byly předány k další-
mu vymáhání Exekutorskému úřadu.

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předcho-
zích let od jiných veřejných rozpočtů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 080 000,00 Kč
Plnění:                                               2 156 815,00 Kč
% plnění:                                                    103,7

Částka ve výši 2 080 006 Kč představuje doplatek 
dotace na sociálně – právní ochranu dětí, který na 
základě předložené žádosti obdrželo statutární město 
Přerov v rámci finančního vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2011.
Částku ve výši 76 809 Kč zaslal na účet statutárního 
města Finanční úřad v Přerově. Jednalo se o nárok 
na odpočet DPH za měsíc prosinec 2011.

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 007 300,00 Kč
Plnění:                                               1 007 311,16 Kč
% plnění:                                                     100,0

V rámci finančního vypořádání roku 2011 příspěv-
kové organizace Sociální služby města Přerova 
(781 300 Kč) a Kulturní a informační služby města 
Přerova (226 011,16 Kč) vrátily na účet statutárního 
města přeplatek příspěvku na provoz.

Přijaté transfery

V případě přijatých neinvestičních transferů se jed-
nalo především o běžné transfery zahrnující např. 
příspěvek na výkon státní správy a školství, pro-
středky na zajištění regionálních funkcí knihoven, 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně – právní ochrany dětí apod. Významný 
podíl na ostatních neinvestičních transferech ze 
státního rozpočtu činily dotace určené pro konkrétní 
základní školy na zlepšení podmínek pro vzdělávání 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (5,9 mil. Kč). V porovnání skutečností 
roku 2012 se stejným obdobím minulého roku došlo 
k podstatnému snížení transferů v souvislosti s pře-
vodem výplaty sociálních dávek pod úřady práce.
Objem investičních transferů zaznamenal, v poro-
vnání s rokem 2011, pokles ve výši 33,1 mil. Kč.          
V roce 2012 totiž investiční transfery dosáhly 
objemu pouze 16,8 mil. Kč. Statutární město získalo 
zdroje na projekty, které jsou spolufinancovány 
z prostředků Evropské unie, zejména pak v rámci 
programu IPRM. Tyto finanční prostředky jsou 
poukazovány zpětně, tj. po ukončení realizace 
projektu. Dotace ze státního rozpočtu jsou ve většině 
případů, v důsledku administrativní náročnosti                       
a schvalovacího procesu, poskytovány až ve druhé 
polovině roku, zpravidla formou Pokynu k nastavení 
investičního limitu. Ve výše uvedené částce jsou
obsaženy transfery např. na regeneraci sídliště 
Přerov – Předmostí (4,0 mil. Kč), dětská hřiště Jižní 
čtvrť 1/9-12 a III/1-3 (7,6 mil. Kč), regenerace a re-
vitalizace bytového domu Husova 7 (1,2 mil. Kč) 
a domu Jižní čtvrť IV/4,5 (1,4 mil. Kč).

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Rozpočet původní:                           9 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                     117 496 000,00 Kč
Plnění:                                           25 000 000,00 Kč
% plnění:                                                      21,3

Dne 11.07.2008 byla mezi statutárním městem Pře-
rov a Dexia Kommunalkredit Bank AG uzavřena
smlouva o úvěru do výše 300 mil. Kč se splatností 
15 let na financování akcí statutárního města Přerova 
v letech 2008 – 2013. Úvěr byl poskytnut bez 
zajištění a lze čerpat opakovaně s tím, že v žádném
okamžiku čerpaná částka nesmí přesáhnout úvěrový
rámec, tj. 300 mil. Kč. Od počátku platnosti smlou-
vy bylo celkem vyčerpáno 422 mil. Kč. V důsledku 
úhrady řádných a mimořádných splátek byl 
k 31.12.2012 vykázán nesplacený zůstatek úvěru ve 
výši 295 mil. Kč. 
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Dne 30.12.2009 byla mezi statutárním městem 
Přerov a Českou spořitelnou, a. s., uzavřena smlouva 
o kontokorentním úvěru do výše 20 mil. Kč se 
splatností do 31.12.2010. Na základě dodatku č. 2 
k výše uvedené smlouvě ze dne 29.12.2011 byla její 
platnost prodloužena do konce roku 2012. Úvěr byl 
určen k zajištění přechodného nedostatku finanč-
ních prostředků a v průběhu celého roku 2012 ho 
nebylo nutné čerpat.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 10. zasedání 
dne 06.02.2012 schválilo uzavření smlouvy o přijetí 
úvěru ve výši do 100 mil. Kč se splatností do 
31.12.2014 mezi statutárním městem Přerov                  
a Českou spořitelnou, a. s. Úvěr je poskytnut bez 
zajištění. Smlouva o úvěru č. 22/12/LCD byla 
uzavřena dne 24.02.2012. Účelem úvěru je financo-
vání projektu "Zajištění přenosu dat a informací          
v územní samosprávě města Přerova". Přepokládá 
se, že celkové způsobilé výdaje projektu budou činit 
cca 96 mil. Kč, přičemž podíl financování ze 
strukturálního fondu ERDF (úvěr) činí 85 %                   
a z rozpočtu statutárního města Přerova 15 %. Úvěr 
lze čerpat do 31.10.2014, splatnost úvěru je pak od 
01.01.2013 do 31.12.2014 nepravidelnými splátkami 
ve výši poskytnuté dotace na předmětný projekt. 
K datu 31.12.2012 nebyl úvěr čerpán.

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                                      400,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    400,00 Kč
Plnění:                                                         523,84 Kč
% plnění:                                                    131,0

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               5 000,00 Kč
Plnění:                                                     8 000,00 Kč
% plnění:                                                   160,0

Ve sledovaném období tvořily příjem fondu peněžní 
dary v celkové výši 8 000 Kč. Jeden z dárců 
pravidelně měsíčně přispívá částkou 200 Kč již od

roku 2005, další pak částkou 300 Kč od prosince 
2011. Zbývající částku představuje jednorázový dar. 
V souvislosti s vedením účtu fondu nejsou bankou 
účtovány žádné poplatky. Tato výjimka platí do 
31.05.2013.

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              430 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             730 000,00 Kč
Čerpání:                                              291 000,00 Kč
% čerpání:                                                 39,9

Dne 03.01.2011 byla mezi statutárním městem 
Přerov a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík, 
a. s., uzavřena mandátní smlouva, na jejímž základě 
firma poskytovala městu v průběhu roku komplexní 
daňové poradenství, především v souvislosti s tím, 
že je město plátcem DPH, a zpracuje daňové přiz-
nání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012. 
Část poradenství tvořila také problematika příspěv-
kových organizací a obchodních společností města. 
Tyto služby byly hrazeny měsíční paušální částkou.
Dále byl pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na 
rok 2013 uhrazen odborné firmě výpočet daňových 
příjmů na následující 3 roky a registrace na webo-
vých stránkách obecuctuje.cz.
Rada města Přerova na své schůzi dne 20.11.2012 
schválila záměr provedení ratingu statutárního města 
Přerova za rok 2012. Za tímto účelem byla v roz-
počtu roku 2012 vyčleněna částka 300 000 Kč. 
Příslušné rozpočtové opatření bylo schváleno Radou 
města Přerova dne 20.12.2012. S ohledem na skuteč-
nost, že žádosti o zaslání cenových nabídek mohly 
být odeslány nejdříve dne 21.12.2012 a termín pro 
podání nabídek byl stanoven na 10.01.2013, nebylo 
možné finanční prostředky v roce 2012 vyčerpat 
a bylo požádáno o jejich převod do rozpočtu roku 
2013.

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
(bankovní poplatky aj.)

Rozpočet původní:                                80 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč
Čerpání:                                               15 474,45 Kč
% čerpání:                                                  19,3

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy            
o úvěru uzavřené mezi statutárním městem Přerov            
a Dexia Kommunalkredit Bank AG byl měsíčně 
hrazen rezervační poplatek ve výši 0,08 % 
z nečerpané částky úvěru.

Úroky z úvěrů

Rozpočet původní:                          9 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          7 200 000,00 Kč
Čerpání:                                           3 288 176,73 Kč
% čerpání:                                                45,7
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Částka je tvořena uhrazenými úroky z úvěrů přija-
tých statutárním městem Přerov. Výše čerpání byla 
ovlivněna nejen stále se snižující cenou peněz na 
mezibankovním trhu depozit (úrokové sazby se
u jednotlivých čerpaných úvěrů v průběhu sledova-
ného období pohybovaly v rozmezí 0,42 % p. a. –
1,11 % p. a.), ale také skutečností, že k významnému 
čerpání úvěrových zdrojů došlo až v prosinci 2012
a především tím, že nebyl čerpán úvěr na projekt 
„Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova". Úroky byly hrazeny ze 
skutečně čerpaných prostředků.

Ostatní finanční operace j. n. (daň z příjmů práv-
nických osob za obce, DPH)

Rozpočet původní:                          22 950 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       22 950 000,00 Kč
Čerpání:                                          21 055 892,00 Kč
% čerpání:                                                    91,7

Jedná se o předběžnou částku daně z příjmů právnic-
kých osob za statutární město Přerov za rok 2012 
vypočtenou daňovým poradcem ve výši 19 687,0 tis. 
Kč. Definitivní částka za rok 2012 bude vyčíslena 
při zpracování daňového přiznání.
K 01.04.2009 se statutární město Přerov stalo plát-
cem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Při 
sestavování rozpočtu na rok 2012 byla na úhradu 
výdajů spojených s DPH vyčleněna ve výdajové 
části rozpočtu částka 2 950 tis. Kč. Při určení částky 
se vycházelo ze skutečnosti roku 2011 a předpoklá-
daných investičních akcí pro rok 2012. K 30.06.2012 
(po tomto datu výdaj vykazován jiným oddělením 
odboru) činil nadměrný odpočet daně z přidané 
hodnoty odvedený Finančnímu úřadu Přerov částku 
1 268 922 Kč. Tato částka byla navýšena o 100 000 
Kč zálohy, která byla zaslána na účet Finančního 

úřadu v Přerově a slouží jako pojistka pro případ 
dodatečného daňového přiznání (např. nezařazení 
faktury do příslušného daňového období), za což je
finančním úřadem účtováno penále. Předfinancová-
ním účtu města u finančního úřadu toto riziko odpadá.
V souvislosti s novelou zákona č. 47/2001 Sb., kte-
rou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), jsou města a obce od 01.01.2012, pokud jsou 
v pozici plátce daně, povinny použít režim přenesení 
daňové povinnosti podle § 92e) při poskytnutí 
stavebních nebo montážních prací. Režim přenesení 
daňové povinnosti se vztahuje nejen na stavební 
práce realizované v rámci významných investic, ale 
na všechny stavební práce (bez ohledu na výši ceny), 
které odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 (tzn. např. zámečnické, 
malířské a natěračské práce). V těchto případech 
neobsahuje přijatá faktura vystavená plátcem daně, 
který stavební a montážní práce provedl, částku 
DPH, ale pouze základ DPH a sazbu daně. Statutární 
město Přerov (příjemce zdanitelného plnění) přizná 
a zaplatí DPH na výstupu v příslušné výši. Režim 
přenesení daňové povinnosti se neuplatní, pokud 
město pořizuje plnění pro potřeby související výluč-
ně s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž 
se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 zákona o DPH). Za I. pololetí 2012 bylo 
Finančnímu úřadu Přerov v režimu přenesené 
daňové povinnosti uhrazeno celkem 3 276 283 Kč. 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků

Rozpočet původní:                         36 372 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        36 372 000,00 Kč
Čerpání:                                         36 371 800,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených 
na základě smluv uzavřených mezi statutárním měs-
tem Přerov a peněžními ústavy.

Kulturní a informační služby města Přerova

Rozpočet původní:                          10 511 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                        10 544 500,00 Kč
Čerpání:                                          10 544 405,04 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby 
města Přerova byl poskytován příspěvek dle žádostí 
a rozpočtu.

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 
a. s.)

Rozpočet původní:                          30 106 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                        26 106 500,00 Kč
Čerpání:                                          26 106 500,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0
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Teplo Přerov a. s., provozuje od 01.05.2008 spor-
tovní zařízení města, jejichž činnost v minulosti 
zajišťovaly Služby města Přerova. Mezi společností 
a státutárním městem byla uzavřena Smlouva o pos-
kytnutí dotace (dále jen smlouva), dle které je dotace 
vyplácena ve 12 dílčích splátkách a každoročně 
valorizována. V závěru roku 2012 došlo na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě k jejímu snížení              
o 4 000 000 Kč, kdy tyto finanční prostředky byly 
použity na úhradu objektu sportovní haly. 

Městská a příměstská doprava 

S účinností od 01.05.2004 se problematikou dopravy, 
tj. závazku veřejné služby a prokazatelné ztráty, 
zabývá příslušný odbor. Oddělení se nadále zabývá 
pouze cenami v městské dopravě osob. Od 01.12.2011 
provozuje MHD Dopravní a logistická společnost, 
s. r. o. V souvislosti se zvýšením sazby DPH z 10 % 
na 14 % schválila dne 22.11.2011 Rada Olomouckého 
kraje úpravu ceníku IDSOK (jízdné: jednotlivé 9 Kč, 
7denní 70 Kč, měsíční 230 Kč) s platností od 
01.03.2012. Rada města Přerova se zvýšením 
jízdného zabývala na své 27. schůzi dne 18.01.2012
a vydala nové nařízení č. 1/2012 o stanovení maxi-
mální ceny jízdného v městské dopravě osob na 
území statutárního města Přerova. Jednotlivé jízdné 
je od 01.03.2012 ve výši 10 Kč, 7denní 78 Kč, 
měsíční 250 Kč a čtvrtletní 710 Kč.

Pokutové bloky

Postupy při operacích s pokutovými bloky upravuje 
Vnitřní směrnice č. 8/01 – Pokutové bloky, která je 
závazná pro všechny, kteří se na těchto operacích 
podílejí. Pokutové bloky nebyly z krajského úřadu    
v roce 2012 fasovány. Dostačující byla zásoba               

z minulých let. V březnu 2012 Krajský úřad Olomouc-
kého kraje oznámil, že ke konci roku budou 
pokutové bloky vyměněny, a proto bylo nutné 
dočerpat stávající zásoby. Vyúčtování proběhlo dle 
platné vnitřní směrnice k 31.12.2012. Počáteční 
zásoba pokutových bloků k 01.01.2012 činila za 
statutární město Přerov 3 644 450 Kč. V roce 2012 
bylo vydáno potrestaným osobám 1 367 950 Kč. 
Z toho:

Městská policie 1 148 400,00

ESŽ, oddělení dopravně 
správních agend 

20 700,00

ESŽ, oddělení obecní 
živnostenský úřad 

42 950,00

ESŽ, oddělení přestupků 69 900,00

ESŽ, oddělení evidenčně 
správních agend a matriky 

86 000,00

CELKEM 1 367 950,00

Odvedeno bylo na účet města 1 367 950 Kč, neodve-
dený zůstatek nevznikl. Celková zásoba k 31.12.2012
za statutární město Přerov činila 2 276 500 Kč.
V dubnu 2012 vykonala kontrolní skupina kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města Přerova kontrolu 
Vnitřní směrnice č. 8/2001. Kontrola byla provedena 
na základě usnesení z 12. kontrolního výboru. Při 
kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Fondy bydlení

Zastupitelstvo města Přerova vydalo na svém 11. za-
sedání dne 10.12.2007 Vnitřní předpis č. 24/07 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
(FMB) a Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu roz-
voje bydlení (FRB) a Fondu na opravy bytového 
fondu postiženého povodní (FNOBFPP). FMB slou-
ží na poskytování půjček na opravy, modernizaci                    
a rozšiřování bytového fondu pro vlastníky bytů, 
bytových nebo rodinných domů a vlastníky jiných 
nemovitostí, v nichž má vzniknout nová bytová jed-
notka. Finanční prostředky tohoto fondu jsou vytvo-
řeny převodem prostředků z účtu FRB a FNOBFPP, 
které slouží ke shromažďování finančních prostřed-
ků použitých v minulých letech na poskytnutí půjček 
dle platných předpisů. Informace k fondům za I. 
pololetí je uvedena u oddělení cen a fondů bydlení. 
Čerpání půjček v členění dle následující tabulky 
obsahuje údaje za celý rok.
Dne 16.04.2012 schválilo Zastupitelstvo města Přero-

va vyhlášení 2. výběrového na poskytování půjček 
v termínu od 21.05.2012 do 09.07.2012. V termínu 
byly podány 2 žádosti o poskytnutí půjčky v celkové 
částce 150 000 Kč. Zastupitelstvo města na svém 13. 
zasedání dne 10.09.2012 schválilo poskytnutí půjček 
v plném rozsahu. Na stejném zasedání vydalo 
Vnitřní předpis č. 26/12, kterým se mění a doplňuje 
Vnitřní předpis č. 24/07 FMB. Důležitou změnou 
tohoto předpisu je možnost žadatelů o půjčku zvolit 
si délku splácení v rozmezí od 3 do 8 let.
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Čerpání půjček poskytnutých v roce 2012 – ostatní vlastníci – předloženo 8 faktur na celkovou částku 848 903 Kč

poř. 
číslo

druh půjčky (zkráceně)
počet 
bytů

čerpání v Kč
průměr

na 1 byt v Kč

1. oprava nebo rekonstrukce střechy 2 310 003,00 155 001,00

2. zřízení plynového vytápění 1 40 000,00 40 000,00

3. výměna oken, dveří 2 90 000,00 45 000,00

4. výměna nebo oprava podlah 1 40 000,00 40 000,00

7. zateplení 1 100 000,00 100 000,00

8. rekonstrukce koupelny, WC 2 150 000,00 75 000,00

9. výměna klempířských prvků 2 25 000,00 12 500,00

12. výměna rozvodů tepla 1 20 000,00 20 000,00

13. výměna rozvodů vody 1 10 000,00 10 000,00

14. výměna rozvodů plynu 1 15 000,00 15 000,00

17. oprava balkonu 1 28 900,00 28 900,00

19. výměna elektroinstalace 2 20 000,00 10 000,00

CELKEM 848 903,00

Oddělení účetnictví

Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 
v organizační struktuře statutárního města. Zastřešuje
povinnosti plynoucí ze zákona – povinnost vést 
účetnictví.
Nejvýznamnější organizační změnou v roce 2012 
bylo zrušení příspěvkové organizace Domovní správa 
města Přerova ke dni 01.07.2012. Činnosti spojené 
se správou domovního majetku města přešly na 
zřizovatele – statutární město Přerov. Na oddělení 
byla převedena agenda spojená s účetnictvím byto-
vých a nebytových prostor a kaucemi nájemníků na 
byty. Tato změna má vliv na množství zpracovaných 
účetních dokladů a to hlavně v počtu přijatých 
a vystavených faktur. 
Další změnou je novela zákona 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, kdy od počátku roku 2012 je 
nově zaveden režim přenesení daně na příjemce 
v některých případech plnění dle paragrafu 92 e). 
Změna zákona zvýšila administrativní náročnost 
zpracování přijatých faktur a riziko finančního posti-
hu za nedodržení povinností správného a včasného 
zaplacení daně z přidané hodnoty.

Příjmová část rozpočtu

Oddělení eviduje příjmy – vyúčtování záloh na 
energie za předchozí období (převážně za existence 
DSMP) a vratky příspěvků a dotací poskytnutých 
organizacím.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby-
tých nerostů

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                5 000,00 Kč
Plnění:                                                     1 400,00 Kč
% plnění:                                                      28,0

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 840 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 839 300,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o dokrytí účtu kaucí nájemců, které jsou 
vedeny na zvláštních depozitních účtech. Na 
depozitních účtech byly vedeny i kauce, které byly 
dle smluv uzavřených mezi DSMP a nájemci jako 
úročené.

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              185 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             185 000,00 Kč
Čerpání:                                                84 867,61 Kč
% čerpání:                                                  45,9
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Oddělení účetnictví čerpalo prostředky rozpočtu na 
činnosti spojené bezprostředně se zabezpečením
účetnictví města.

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
(bankovní poplatky, aj.)

Rozpočet původní:                              320 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            362 000,00 Kč
Čerpání:                                              203 216,39 Kč
% čerpání:                                               56,1

Jednalo se o poplatky za bankovní služby. V porov-
nání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 23 %.
Zvýšení bylo zapříčiněno přechodem značného počtu 
příjmových a výdajových položek účtů z bývalé 
příspěvkové organizace DSMP.

Ostatní finanční operace j. n. (DPH)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            127 000,00 Kč
Čerpání:                                             127 317,00 Kč
% čerpání:                                                     99,8

Jednalo se o platby daně z přidané hodnoty, které 
město jako plátce, odvádělo měsíčně finančnímu 
ředitelství ve 2. pololetí roku 2012.

Oddělení místních příjmů

Místní poplatky

Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví 
obec v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), ve 
které stanoví podrobnosti jejich vybírání, zejména 
sazbu poplatkové povinnosti, splatnost, lhůty a po-
dávání ohlašovací povinnosti, úlevy nebo případné 
osvobození od poplatků.

Statutární město Přerov na svém území zavedlo
obecně závaznými vyhláškami (dále jen OZV)
následující poplatky: 
 poplatek ze psů, obecně závaznou vyhláškou      

č. 5/2010 o místním poplatku ze psů,
 poplatek za užívání veřejného prostranství,

obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,

 poplatek z ubytovací kapacity, obecně závaznou 
vyhláškou č. 6/2010, o místním poplatku ubyto-
vací kapacity,

 poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, Obecně závaznou 
vyhláškou č. 4/2010, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky       
č. 5/2011.

Až do 31.12.2011 byl zaveden i poplatek za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí ČR. Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně 
zákonů související se zřízením jednoho inkasního 
místa a dalších změnách daňových a pojistných 
zákonů ze dne 20.12.2012 byl mj. novelizován 
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů a poplatek byl zrušen.
Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města 
Přerova v rámci výkonu státní správy. Ve věcech 
správy místních poplatků postupuje dle zákona        
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen daňový řád), pokud zákon              
o místních poplatcích  nestanoví jinak.

Příjmová část rozpočtu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Rozpočet původní:                         23 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       23 000 000,00 Kč
Plnění:                                            22 218 342,13 Kč
% plnění:                                                       96,6

Přestože byl původně předpokládán příjem vyšší, 
nepodařilo se ho zcela splnit především z důvodu 
rostoucího počtu nemajetných dlužníků.
U poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen poplatek za komu-
nální odpad) je trvale evidován nejvyšší příjem ze 
všech čtyř místních poplatků zavedených na území 
města Přerova. Je to dáno skutečností, že poplatková 
povinnost se především vztahuje na každou fyzic-
kou osobu, která má na území města trvalý pobyt. 
Od roku 2008 až do konce roku 2012 činila sazba 
poplatku 500 Kč, což byla maximální možná výše,
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kterou zákon o místních poplatcích v této době 
umožňoval. V důsledku úlevy se poplatníkovi, který 
měl ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící             
k individuální rekreaci, poplatek snížil na 250 Kč. 
Rozdíl mezi skutečnou výši sazby a zákonem 
maximálně možnou částkou město doplácelo ze 
svého rozpočtu. V roce 2012 činil doplatek na           
1 poplatníka 87,69 Kč, celkem tato částka včetně 
osvobození dosáhla 4 581 tis. Kč.
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad je 
od počátku jeho zavedení stejný, a to 30.06. 
kalendářního roku. Před jeho splatností jsou občané 
prostřednictvím regionálních médií a internetových 
stránek města v dostatečném časovém předstihu 
upozorněni na termín splatnosti a na sankci, pokud 
platební povinnost nesplní včas a ve správné výši. 
Sankce činí 50 % sazby poplatku, což je dolní 
hranice zákonné sazby zvýšení, neboť ustanovení 
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích umožňuje 
navýšení sazby až na trojnásobek. V roce 2012
dosáhla sankce celkem 815 605 Kč a vztahovala se 
na 3 383 poplatníků. Od roku 2011 dle novely 
zákona o místních poplatcích není poplatek vyměřo-
ván platebním výměrem, ale hromadným předpisným 
seznamem.
Pokud poplatník poplatek neuhradí, záleží pouze na 
něm samotném, jestli má zájem svůj dluh řešit než 
dojde k samotné exekuci, či nikoliv. Vydání exekuč-
ního příkazu u většiny dlužníků nejprve předchází 
upozornění na výši nedoplatku a způsob jeho vymá-
hání, jestliže nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě. 
Pokud se dlužník nachází v nepříznivé finanční 
situaci, může si požádat o posečkání úhrady nedo-
platku, případně o rozložení úhrady na splátky, což 
ale podléhá uhrazení správního poplatku 400 Kč. 
V případě, že nedoplatek není uhrazen nebo nedojde 
k jeho posečkání, dochází již k jeho vymáhání. Volí
se takový způsob vymáhání, jehož náklady nejsou ve 
zjevném nepoměru k výši nedoplatku a daňovou 
exekuci provádí samotné oddělení, a to např. srážka-
mi ze mzdy, z důchodu, přikázáním pohledávky       
z účtu u poskytovatele platebních služeb. Samot-
nému vydání daňové exekuce předchází zjištění 
majetkových poměrů dlužníka na základě vydaných 
výzev k součinnosti, kterých bylo v roce 2012 vydáno 
643 ks. Dále bylo celkem prověřeno 3 012 dlužníků 
(tj. cca o 1/3 více než v roce 2011) a vydáno 646 ks 
exekučních příkazů (tj. o ¼ více než v roce 2011). 
Mezi provedenými součinnostmi a vydanými exe-
kučními příkazy je patrný zjevný nepoměr, což je 
způsobeno rostoucím počtem dlužníků, kteří nejsou 
zaměstnáni či srážky nelze provádět, protože jejich 
mzda není vyšší než základní částka nebo nevlastní 
žádný účet nebo účet je bez finančních prostředků. 
V případě, kdy není zjištěn majetek, případně 
exekuce je neúspěšná, je pohledávka postoupena 
k vymáhání Exekutorskému úřadu Přerov, se kterým 
město spolupracuje již od roku 2005. V roce 2012
mu bylo předáno k vymáhání 113 dlužníků v celkové 

výši nedoplatků 378 917 Kč. Celkový objem nedo-
platků vymáhaných jeho prostřednictvím již dosáhl 
1 026 842 Kč a týká se 330 dlužníků.
K 31.12.2012 bylo evidováno 4 090 dlužníků, což je 
8,3 % z celkového počtu 49 352 poplatníků. Větši-
nou se jedná o dlouhodobé dlužníky, neboť poplatek 
za více než 1 rok neuhradilo 3 534 z nich. Dlužníci 
celkem dluží na poplatku částku 8 526 777,40 Kč. 
V meziročním srovnání došlo sice ke snížení jak 
výše dlužné částky, tak počtu dlužníků, ale jedním 
z důvodů byl převod nedobytných pohledávek u 191 
dlužníků v celkové výši 800 128 Kč na podrozvahu. 
Pokud je zjištěno, že nedoplatky dlužníka jsou nedo-
bytné, jsou v souladu s daňovým řádem a Vnitřním 
předpisem č. 05/2011 O postupu jednotlivých odborů 
Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov 
a příspěvkových organizací při správě a odpisování 
pohledávek, ve znění vnitřního předpisu č. 19/2012 
(dále jen vnitřní předpis č. 5/2011) převáděny na 
podrozvahu. Zde i nadále za účelem vymožení nedo-
platku jsou sledovány majetkové poměry dlužníka, 
a to až doby zániku dle daňového řádu.  
Cca ¼ tvoří dlužníci s trvalým pobytem na ohlašovně
na magistrátu. Celkem dluží 2 642 505,46 Kč, což je 
meziroční pokles o 164 209,54 Kč. Jedná se přede-
vším o nedoplatky z předchozích let, neboť od 
01.01.2012 jsou poplatníci, u kterých není známa 
jejich korespondenční adresa od poplatku dle obecně 
závazné vyhlášky osvobozeni.
Další početnou skupinu tvoří nezletilí poplatníci do 
18 let věku. Výše jejich nedoplatků k 31.12.2012 
dosáhla 1 914 427 Kč. Jedná se tak o meziroční 
nárůst o 82 993 Kč. Poplatek nemá uhrazeno 1 037 
dlužníků, tj. 15% z celkového počtu 7 051 poplatní-
ků. V roce 2012 ještě nebylo možné po zákonných 
zástupcích poplatek vymáhat a čekalo se na nabytí 
zletilosti poplatníka. Tato situace se změní od roku 
2013, neboť za zaplacení poplatku bude odpovídat
společně a nerozdílně nezletilý poplatník a jeho 
zákonný zástupce. V případě, že poplatek nebude
zaplacen, bude vyměřen jednomu z nich. Nelze ale 
vymáhat nedoplatky u nezletilých dětí od zákonných 
zástupců se zpětnou platností.
Třetí početnou skupinou neplatičů jsou sociálně 
slabí dlužníci s místem trvalého pobytu v problémo-
vých lokalitách jako jsou ul. Kojetínská, Tovačovská, 
Husova a ul. Škodova. Z celkového počtu 1 108 
poplatníků bylo 619 dlužníků, což je 56 %. V mezi-
ročním srovnání došlo ke snížení počtu dlužníků              
i výši nedoplatků, a to o 246 059 Kč. Přispěla k tomu 
ve IV. čtvrtletí i nabídka města pro obyvatele obec-
ních bytů ve Škodově ul. na pronájem bytu v jiné 
lokalitě pod podmínkou úhrady veškerých dluhů 
vůči městu. 
Oddělení od roku 2012 spolupracuje s Úřadem práce 
v Přerově ve věci poskytnutí jednorázové účelové 
dávky na úhradu poplatku za komunální odpad těm 
občanům, kteří splňují zákonné podmínky pro její 
získání. V roce 2012 byla tato dávka poskytnuta 
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nižšímu počtu obyvatel než v roce předchozím. 
Celkem ji získalo 946 poplatníků (tj. o 157 méně), 
v celkové výši 473 000 Kč.
Dle obecně závazné vyhlášky je vybraná skupina 
poplatníků od placení poplatku osvobozena po před-
ložení příslušných dokladů. Celkem bylo v průběhu 
roku 2012 osvobozeno 712 poplatníků v celkové
výši 279 808 Kč. Důvodem byl převážně dlouhodobý 
pobyt v zahraničí. 

Poplatek ze psů

Rozpočet původní:                           1 450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 460 000,00 Kč
Plnění:                                               1 702 703,92 Kč
% plnění:                                                  116,6

K vyššímu plnění došlo především nárůstem příjmu    
u 237 poplatníků, kteří v roce 2012 již platili celou 
částku roční sazby poplatku. Celkem uhradili 155 414 
Kč, což je o 59 950 Kč více než v roce 2011, kdy 
platili jen poměrnou část roční sazby poplatku 
v důsledku skončení tříleté lhůty osvobození od 
poplatku z důvodu označení psa mikročipem.
V roce 2012 došlo k poklesu příjmů o 41 465,08 Kč 
z důvodu snížení počtu poplatníků o 86, a to z 3 616 
na 3 530. Příjem poplatku ovlivňuje nejen počet 
poplatníků, ale zejména jakou výši poplatku hradí. 
Téměř 40 % tvoří poplatníci, kteří jsou držiteli 
starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu nebo poživateli sirotčího důchodu u kterých 
je zákonem stanovena sazba ve výši 200 Kč. U ostat-
ních poplatníků je výše sazby diferenciována v závis-
losti na místě trvalého pobytu držitele psa a způsobu 
bydlení (bytový či rodinný dům), přičemž maximální 
výše sazby činí 1 000 Kč za jednoho psa (zákonná 
hranice je 1 500 Kč).
Po termínu splatnosti poplatníkům, kteří poplatek 
dosud neuhradili, byl poplatek navýšen o půlnásobek 
sazby v souladu se zákonem o místních poplatcích            
a obecně závazné vyhlášky. Celkem se jednalo o 285 
dlužníků a celková částka navýšení činila 89 760 Kč, 
což je téměř o ½ nižší částka než v roce 2011. Svědčí 
to tak o větší platební ukázněnosti poplatníků. 
V roce 2012 se podařilo snížit počet dlužníků ze 127 
na 100, což je cca 3 % z celkového počtu poplatníků. 

Jedná se v převážné míře o dlužníky, kteří neuhradili 
poplatek pouze za rok 2012. Celková dlužná částka 
činí 184 760,50 Kč. Před vyměřením poplatku je 
správce poplatku dle zákona o místních poplatcích 
povinen ověřit, zda poplatník je i nadále držitelem 
psa, kterého přihlásil do evidence místního poplatku 
ze psů, či nikoliv a defacto ho tak nepřímo vyrozumí 
o nesplnění své platební povinnosti.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 200 000,00 Kč
Plnění:                                              2 124 154,00 Kč
% plnění:                                                  177,0

Nejvyšší příjem, a to 677 645 Kč, byl dosažen za 
zábor veřejného prostranství v důsledku umístění 
stavebních zařízení a skládek. Jednalo se především           
o zateplování fasád bytových domů v rámci jejich 
revitalizace např. v ul. Jižní čtvrť I, II, IV, Dvořákova, 
Kozlovská, Jasínkova, Wilsonova. Druhým nejvyšším 
příjmem, a to 566 284 Kč, byl zábor veřejného 
prostranství z důvodu provádění výkopových prací 
např. při generální opravě potrubí na ul. Husova, dále 
při rekonstrukci kanalizace v ul. Hranická, Popovická, 
Šrobárova, Bayerova, Mervartova a Fügnerova. 
Třetím nejvyšším příjmem byl zábor za účelem 
vyhrazení trvalého parkovacího místa, který dosáhl 
423 120 Kč.
Výrazně nižší příjmy byly dosaženy v rámci zpoplat-
nění záboru veřejného prostranství při umístění 
reklamních zařízení, dále za umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování služeb, za umístění zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje, za umístění 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, pro 
kulturní, sportovní akce a potřeby tvorby filmových 
a televizních děl a za reklamní akce. 
Poplatek se platí za každý započatý m² a každý i za-
počatý den užívání veřejného prostranství. Poplatní-
kem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá 
veřejné prostranství zvláštním způsobem uvedeným 
ve vyhlášce, přičemž nejpozději v den zahájení 
užívání je povinna užívání ohlásit. 
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Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             350 000,00 Kč
Plnění:                                                  410 964,00 Kč
% plnění:                                                      117,4

Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, 
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která posky-
tuje přechodné ubytování. Sazba poplatku je stanove-
na za každé využité lůžko a den. Místní poplatek 
z ubytovací kapacity je hrazen pouze z lůžek v uby-
tovnách a hotelích. U poplatku se nerozlišuje, za 
jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. 
Neplatí se z bytů určených k trvalému bydlení             
a neplatí se z lůžek pronajatých k trvalému bydlení. 
Nepostihuje tedy případy nájemního bydlení osob 
hlášených v obci k trvalému pobytu. 
Sazba poplatku je stanovena v Přerově I – Městě           
a Přerově II – Předmostí  za každé využité lůžko a den 
ve výši 4 Kč, ve zbývajících částech města 2 Kč. 
Počet poplatníků u tohoto poplatku není vysoký                 
a pohybuje se již dlouhodobě ve výši 26. 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 000 000,00 Kč
Plnění:                                              2 076 846,00 Kč
% plnění:                                                  103,8

Jedná se o příjem z vymožených nedoplatků za rok 
2010 a 2011. Z této částky příjem za provozovaný 
výherní hrací přístroj činí 5 002 Kč, za ostatní
technická herní zařízení povolená Ministerstvem 
financí ČR 2 071 844 Kč.
Vzhledem k chaotičnosti a nepřehlednosti legislativy 
ve IV. čtvrtletí roku 2011 v důsledku různých variant 
na zavedení jiného způsobu zdanění hazardu, nebyl 
pro rok 2012 do rozpočtu města příjem z poplatku 
zahrnut. Navíc s účinností od 01.01.2012 byl tento 
poplatek zrušen. Obce mají pravomoc pouze povolo-
vat na svém území výherní hrací přístroje a tombolu 
a možnost zákazu či regulace loterií na svém území.
Před zpoplatněním jiných technických herních zaří-
zení od 08/2010 nebyly u tohoto poplatku vykazová-
ny téměř žádné nedoplatky. Jejich zpoplatnění ale 
někteří provozovatelé stále zpochybňují a poplatek 
odmítají platit, což se projevilo ve výši nedoplatků. 
Z celkového počtu 34 provozovatelů je dosud 
nedoplatek evidován u 8 z nich. K 31.12.2012 činila 
výše nedoplatků 5 218 883 Kč, k 31.12.2011 
5 273 654 Kč. Přestože byla v roce 2012 vymožena 
částka ve výši 1 423 807 Kč, ke snížení nedoplatků 
došlo nepatrně, neboť v důsledku nově zjištěných 
skutečností v počtu videoterminálů byl jednomu 
poplatníkovi předpis navýšen o 1 881 014 Kč.
K 31.12.2012 bylo u Krajského úřadu Olomouckého 
kraje celkem 10 odvolání, přičemž 3 odvolání byla ve 

stádiu řízení již z II. poloviny roku 2011. Důvodem 
takové časové prodlevy bylo čekání na rozhodnutí 
Ústavního soudu ČR ve věci protiústavnosti ustano-
vení § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb.,               
o místních poplatcích, ve znění zákona č. 183/2010 
Sb., před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 
Sb. Ústavní soud ale nálezem Pl. ÚS 6/12 ze dne 
09.01.2013 protiústavnost výše citovaného zákona 
zamítl.
Počet provozovaných výherních hracích přístrojů má 
stále klesající tendenci. Zatímco koncem roku 2010 
bylo provozováno na území města 152 ks výherních 
hracích přístrojů, koncem roku 2011 již jejich počet 
klesl na 99 ks a k 31.12.2012 byl zaznamenán další 
pokles na 72 ks, tzn. pokles o 28 %.

Správní poplatky – odbor ekonomiky

Rozpočet původní:                               265 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             265 000,00 Kč
Plnění:                                                  221 500,00 Kč
% plnění:                                                      83,6

Nižší plnění bylo způsobeno dalším poklesem počtu 
provozovaných výherních hracích přístrojů na území 
města než se původně předpokládalo a změnou ve 
výši správního poplatku dle sazebníku správního 
poplatku, který byl změněn od 01.01.2012 zákonem 
č. 458/2011 Sb. Od 01.01.2012 hradil žadatel za 
žádost o vydání povolení k provozování loterie nebo 
jiné podobné hry částku pouze ve výši 5 000 Kč          
a částku ve výši 3 000 Kč za žádost o změnu povolení               
k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Až do 
31.12.2011 hradil žadatel o povolení provozování 
výherního hracího přístroje na  rok částku ve výši 
30 000 Kč za 1 ks výherního hracího přístroje (na půl 
roku 16 000 Kč a na dobu 3 měsíců 10 000 Kč)                  
a polovina vybraných správních poplatků byla odvá-
děna do státního rozpočtu. 
Povolení k provozování výherních hracích přístrojů 
vydával na žádost subjektu Magistrát města Přerova 
v rámci přenesené působnosti. Pro řízení ve věcech 
povolení provozování výherních hracích přístrojů 
platí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Státní dozor nad dodržováním 
zákona vykonává správní orgán, který vydal 
rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích 
přístrojů. Při výkonu státního dozoru se postupuje dle 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. V roce 2012 bylo provedeno 13 
kontrol, bez zjištěných závad.

Odvod z loterií a podobných her kromě výher-
ních hracích přístrojů

Rozpočet původní:                               600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             803 000,00 Kč
Plnění:                                               2 128 119,97 Kč
% plnění:                                                     265,0
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Příjem na této položce tvoří odvod částky výtěžku
z provozovaných výherních hracích přístrojů ve výši 
803 772 Kč a nový odvod z loterií a jiných podob-
ných her ve výši 1 324 347,97 Kč. Tento nový odvod 
jsou od 01.01.2012 provozovatelé loterií a jiných 
podobných her povinni odvádět do rozpočtu obcí 
prostřednictvím Speciálního finančního úřadu. Tvoří 
jej 30 % příjmu z ostatních loterií (např. kurzové 
sázky), které se stanoví obdobně jako procento, 
kterým se obce podílejí na procentní části celostátního 
hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob 
podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní.
Do rozpočtu města byl pro rok 2012 zahrnut jen 
příjem z odvodu části výtěžku z provozovaných 
výherních hracích přístrojů za rok 2011, a to ve výši 
600 000 Kč. Na základě skutečně dosaženého příjmu 
ve výši 803 772 Kč bylo v 05/2012 požádáno          
o navýšení rozpočtu o 203 000 Kč. Nicméně se 
jednalo již o poslední příjem získaný tímto 
způsobem, neboť výše uvedeným zákonem                  
č. 458/2011 Sb., došlo od 01.01.2012 k jinému 
způsobu zdanění hazardu a ke zrušení tohoto 
odvodu. 
V rozpočtu města byl příjem v souladu se zákonem 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, použit na veřejně pros-
pěšné účely v rámci zapojení do provozního rozpočtu 
odboru správy majetku a komunálních služeb násle-
dovně:
 oprava a údržba komunikací               600 000 Kč
 čistění města                                       100 000 Kč
 veřejná zeleň                                        50 000 Kč
 místní části                                           53 772 Kč

Odvod z výherních hracích přístrojů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        21 276 600,00 Kč
Plnění:                                             31 333 107,06 Kč
% plnění:                                                        147,3

Od 01.01.2012 na základě zákona č. 458/2011 Sb., 
byl zaveden odvod z loterií a jiných podobných her, 
jehož předmětem je provozování loterie nebo jiné 
podobné hry. Správu odvodu vykonávají místně 
příslušné finanční úřady, přičemž místní příslušnost se 
řídí adresou sídla provozovatele. Část odvodu ve výši 
dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních 
zařízení je 20 % příjmem státního rozpočtu a 80 % 
příjmem rozpočtu obcí.
Dílčí základ odvodu z VHP a jiných technických 
herních zařízení se skládá z poměrné a pevné části, 
přičemž poměrná část je 20 % z tržeb (IN-OUT) 
a pevná část je tvořena součtem počtu dnů, ve kterých 
byl každý z povolených přístrojů a zařízení povolen. 
Sazba pro pevnou část dílčího základu odvodu činí   
55 Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zálohový 
odvod, který se hradí prostřednictvím čtvrtletních 
záloh na odvod a výši zálohy si provozovatel sám 
vypočte, bylo obtížné v průběhu roku 2012 tento 

příjem odhadovat. První zálohy byly příslušnými 
finančními úřady poukazovány na účet města až            
v průběhu měsíce května a dle jejich vývoje byl roz-
počet upravován.
K 31.12.2012 byla místně příslušnými finančními 
úřady poukázána na účet města Přerova zálohově 
částka ve výši 31 333 107,06 Kč.

Výdajová část rozpočtu

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-
ciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet původní:                   200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  200 000,00 Kč
Čerpání:                    115 337,00 Kč
% čerpání:                       57,7

K 31.12.2012 bylo evidováno v evidenci označených 
psů a jejich chovatelů celkem 3 552 psů, z toho 70 
psů není načipováno z důvodu potvrzení veterinár-
ního lékaře o nevhodnosti označení psa tímto 
způsobem ze zdravotních důvodů. Zbývá načipovat 
207 psů, tj. 5,8 % z počtu psů, kteří jsou vedeni            
v evidenci místního poplatku ze psů. Počet nenači-
povaných psů se meziročně snížil o 16 psů. Povinné 
čipování psů bylo na území města zavedeno od 
01.01.2009 Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008,           
o trvalém označování psů, která byla již třikrát nove-
lizována.
Povinnost označit psa mikročipem se týká všech 
chovatelů psů chovaných na území statutárního 
města Přerova, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi 
se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. 
Chovatel psa chovaného na území města je povinen 
psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikro-
čipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785         
s českým národním kódem (203), který odpovídá 
ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději 
však do 7 měsíců stáří psa (ne každé plemeno psa je 
totiž z veterinárního hlediska vhodné označit mikro-
čipem již od 3 měsíců). V případě, že chovatel           
se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není 
označen trvale mikročipem, je povinen mikročipem 
jej nechat trvale označit do 30 dnů ode dne, kdy se 
stal jeho chovatelem. 
V Přerově se trvalé označení psa mikročipem včetně 
zaregistrování v Národním registru majitelů zvířat       
provádí na náklady města, maximálně však do 
částky 600 Kč. Náklady za trvalé označení psa 
mikročipem jsou chovatelům propláceny odborem 
ekonomiky po předložení dokladu o úhradě, registra-
ční karty o označení psa mikročipem a potvrzení       
o zaregistrování psa v Národním registru majitelů 
zvířat za podmínky, že nemají u odboru ekonomiky 
evidovány žádné nedoplatky na poplatcích nebo na 
pokutách a přihlásili se do evidence označených psů 
a jejich chovatelů, kterou vede oddělení místních 
příjmů odbor ekonomiky.
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Evidence a vymahatelnost pokut

Oddělení místních příjmů, pracoviště pokut v rámci 
samosprávy eviduje úhrady faktur po lhůtě splatnosti 
včetně příslušenství, eviduje a vymáhá sankční 
opatření uložená městem za porušení rozpočtové 
kázně, vede evidenci škod na majetku města, vede 
evidenci ostatních   pohledávek   města a evidenci 
pokut vyplývajících ze smluvních vztahů. V rámci 
státní správy eviduje a vymáhá poplatky za 
znečišťování ovzduší za malé stacionární zdroje       
za příslušný kalendářní rok. Dále v rámci státní 
správy vymáhá peněžitá plnění (tj. pokuty a náklady 
řízení) uložená jednotlivými odbory magistrátu        
a Městské policie Přerov. Procesní normou k zajiště-
ní vymáhání pokut a nákladů řízení je daňový řád. 
Stejnopisy jednotlivých rozhodnutí o uložení sankcí 
včetně nákladů řízení s uvedením doložky právní 
moci a vykonatelnosti jsou po splatnosti příslušné 
pohledávky postupovány jednotlivými správci po-
hledávek k vymáhání. Pokud je vymáhání pohle-
dávky mimosoudní cestou neúspěšné, je nedoplatek 
oddělením místních příjmů dále postoupen k vymá-
hání Exekutorskému úřadu Přerov. Pouze ale v pří-
padě, že v minulosti u dlužníka, u kterého je nyní 
nedoplatek evidován, nebyla exekuce zastavena pro 
nemajetnost. Existuje totiž vysoká pravděpodob-
nost, že exekuční řízení by opět nevedlo k vymožení 
dlužné částky a ani k pokrytí nákladů spojených 
s jejich vymožením. Vzhledem k tomu, že v minulo-
sti se stále zvyšoval počet dlužníků, u kterých byla 
exekuce zastavena z důvodu nemajetnosti (jedná se 
většinou o opakující se dlužníky, u nichž jsou vymá-
hány pohledávky i od více věřitelů), bylo v březnu 
2011 na základě požadavku exekutorského úřadu 
dohodnuto, že mu bude nejprve zaslán jmenný 
seznam dlužníků, které mu oddělení místních příjmů 
hodlá postoupit k vymáhání. Exekutorský úřad pak 
prověří, u kterých dlužníků je reálná možnost vymo-
žení pohledávky a u kterých nikoliv. V případě, že 
odmítne nedoplatek dlužníka vymáhat, je na základě 
jeho písemného sdělení o nemajetnosti dlužníka, 
nedoplatek z důvodu nedobytnosti odepsán a převeden
na podrozvahu v souladu s daňovým řádem a vnitř-
ním předpisem č. 5/2011. Majetkové poměry dlužní-
ka jsou však i nadále sledovány do doby zániku 
nedoplatku dle daňového řádu. 
K datu 31.12.2012 bylo vydáno celkem 1 521 ks 
součinností za účelem zjištění majetkových poměrů 
jednotlivých dlužníků a 394 ks exekučních příkazů
k zajištění pohledávek formou srážek ze mzdy, 
z důchodů či obstavením bankovních účtů v celkové 
výši 807 916,66 Kč včetně exekučních nákladů. 

Exekutorskému úřadu Přerov bylo předáno k vymá-
hání 297 dlužníků v celkové částce na pokutách            
a nákladech řízení 1 801 576,20 Kč. Celková výše 
nedoplatků u pokut a nákladů řízení, která je jeho 
prostřednictvím nyní vymáhána, činí již 5 086 516,43 
Kč, tj. téměř 49,3 % z celkového objemu, přičemž 

nejstarší nedoplatky byly postoupeny k vymáhání již 
v roce 2005. 
Na žádost může správce daně povolit daňovému 
dlužníkovi posečkání daně nebo její zaplacení ve 
splátkách, bylo-li by neprodlené zaplacení spojeno 
pro dlužníka s vážnou újmou a není-li z jiných 
důvodů možné vybrat celý daňový nedoplatek 
najednou. Za rok 2012 bylo dlužníkům povoleno 
splátkování v 51 případech v celkové výši 872 800 
Kč, z toho 35 případů, kde je doba splatnosti delší 
než 1 rok, bylo zařazeno do dlouhodobých pohle-
dávek. Ve 3 případech v celkové výši 116 000 Kč 
bylo povoleno posečkání dluhu.
V roce 2012 v rámci státní správy a samosprávy 
byly uloženy pokuty v celkové výši 5 115 572,15 Kč 
(z toho pokuty ve výši 157 199 Kč již exekutor 
vyhodnotil jako nedobytné) a náklady řízení ve výši 
381 384 Kč (z toho náklady řízení v částce 8 000 Kč 
exekutor rovněž vyhodnotil jako nedobytné).
Příjem z pokut včetně nákladů řízení dosáhl částky 
5 103 175,69 Kč. Z toho 2 395 575,69 Kč tj. 47 % je 
příjem z nedoplatků v rámci vymáhacího procesu, 
tzn. že každá 2. pokuta je vymáhána.

Evidence pohledávek města, jejich promíjení
a odpis v samostatné působnosti

Oddělení místních příjmů vede komplexní evidenci 
pohledávek města a jím zřízených příspěvkových 
organizací po lhůtě splatnosti a zajišťuje jejich čtvrt-
letní projednávání za účasti zástupců jednotlivých 
odborů a organizací města, tajemníka, auditora                
a dalších pozvaných. Zápisy z jednání jsou rozesílá-
ny všem zúčastněným a na doporučení Inventarizač-
ní komise i všem členům Rady města Přerova.
Od 01.07.2011 je správa pohledávek města a jím 
zřízených příspěvkových organizací upravena Vnitř-
ním předpisem č. 5/2011 vydaným Radou města 
Přerova O postupu jednotlivých odborů Magistrátu 
města Přerova, Městské policie Přerov a příspěv-
kových organizací při správě a odpisování pohledá-
vek, ve znění  vnitřního předpisu č. 19/2012.
Ve vnitřním předpise je mj. specifikován organizač-
ní postup při vymáhání pohledávek, tzn. jak postu-
povat při vymáhání pohledávek a kdo vymáhání dle 
jejich charakteru vykonává, postup při předkládání 
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návrhů pro prominutí pohledávek, upuštění od 
vymáhání a odpis pro správce pohledávek, výše 
kompetencí aj. 
Odepsané pohledávky z důvodu nedobytnosti jsou 
vedeny v podrozvahové evidenci do doby jejich 
zániku. Poté je pohledávka z podrozvahové evidence 
vyřazena. Vyřazení se provádí 1x ročně v rámci 
účetní uzávěrky. 

V souladu s ustanovením části druhé čl. V odst. 4 
vnitřního předpisu vedoucí odboru ekonomiky 
rozhoduje o prominutí pohledávky nebo upuštění od 
vymáhání pohledávky vzniklé v oblasti samostatné 
působnosti (vyjma pohledávky ze smluvních vztahů 
za porušení rozpočtové kázně a pohledávky, která 
vznikla v důsledku škody na majetku města) do cel-
kové výše 5 000 Kč u jednotlivého případu. V roce 
2012 provedla odpis pohledávek v celkové výši 
4 960 021,82 Kč, kterou výrazným způsobem ovliv-
nily odpisy pohledávek v rámci restrukturalizace 
Domovní správy města Přerova k 30.06.2012, 
jejichž prominutí, upuštění od vymáhání a odpis 
schválila Rada města Přerova a Zastupitelstvo města 
Přerova ve II. čtvrtletí roku 2012. Jednalo se o odpis 
pohledávek:
 schválený Radou města Přerova v celkové výši 

358 709,71 Kč, z toho upuštění od vymáhání 
pohledávek z důvodu nedobytnosti ve výši 
153 390 Kč, prominutí pohledávek ve výši 
16 797,71 Kč a schválení odpisu u promlčených 
pohledávek ve výši 188 522 Kč, 

 schválený Zastupitelstvem města v celkové výši 
4 418 723 Kč, z toho upuštění od vymáhání 
pohledávek z důvodu nedobytnosti ve výši 
2 020 283 Kč, prominutí pohledávek ve výši 
150 246,00 Kč a schválení odpisu u promlčených 
pohledávek ve výši 2 248 194 Kč, 

 u kterých bylo upuštěno od vymáhání z důvodu 
nedobytnosti v celkové výši 2 411,17 Kč,

 u kterých bylo upuštěno od vymáhání z důvodu 
nepatrnosti v celkové výši 457,50 Kč,

 u kterých soud pravomocně rozhodl, že pohle-
dávku věřiteli nelze přiznat a pohledávka tak ne-
bude moci být splacena, a to zejména z důvodu 
zastavení dědického řízení pro nemajetnost, 
v celkové výši 179 720,44 Kč. 

Exekuční řízení prostřednictvím Exekutorského 
úřadu Přerov, JUDr. T. Vrány

Město eviduje za jednotlivými dlužníky pohledávky 
na místních poplatcích, pokutách, nákladech řízení, 
nájemném z pozemků, nájemném z nebytových 
prostor, ostatních pohledávkách včetně příslušenství. 
Odbor ekonomiky, oddělení místních příjmů postu-
puje při vymáhání pohledávek ve věcech místních 
poplatků a platebních povinností nejprve mimo-
soudní cestou, a to formou vydávání exekučních 
příkazů mimo výkonu exekuce prodejem věcí 
movitých a prodejem nemovitostí. Pokud se ale 
nepodaří u dlužníka zjistit žádný finanční majetek,
případně jeho zaměstnavatele, jsou vybrané případy 
předávány k vymáhání soudní cestou Exekutorské-
mu úřadu Přerov, s nímž byla uzavřena smlouva již 
v roce 2005. 
V roce 2012 byly Exekutorskému úřadu Přerov 
oddělením místních příjmů postoupeny k vymáhání 
nedoplatky celkem 411 dlužníků ve výši 2 185 379,20 
Kč, z toho u 297 dlužníků se jednalo o nedoplatky    
na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 
1 801 576,20 Kč, u 113 dlužníků o neuhrazený 
poplatek za komunální odpad ve výši 378 927 Kč, 
u 1 dlužníka neuhrazený poplatek ze psů ve výši 
4 876,10 Kč.
K 31.12.2012 bylo již u pokut včetně nákladů řízení 
postoupeno k vymáhání celkem 1 751 dlužníků, 
jejichž objem nedoplatků dosáhl 10 670 248,15 Kč, 
přičemž se dosud vymohla částka 2 193 795,54 Kč. 
Z důvodu prekluze nebo nemajetnosti dlužníků byly 
zastaveny exekuce v celkové výši 2 418 282,27 Kč.
U poplatku za komunální odpad bylo k 31.12.2012 
postoupeno k vymáhání 330 dlužníků v celkové výši      
1 026 842 Kč. Vymožena byla částka 133 766 Kč. 
U poplatku ze psů bylo předáno k vymáhání celkem 
8 dlužníků v celkové částce 48 132,42 Kč, 
vymožena byla částka 24 125 Kč.

Zprávu podala: Oldřiška Sedláčková
vedoucí odboru ekonomiky
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Kancelář primátora je odbor, vykonávající činnosti 
převážně v oblasti samosprávy.

Oddělení organizační

zajišťovalo činnosti související s prací primátora          
a jeho náměstků – od sekretářských prací přes orga-
nizační, informační a evidenční práce až po koordi-
naci jejich programu. Úkolem oddělení je příprava 
schůzí rady a jednání zastupitelstva, zpracování 
zápisů, usnesení, pořizování výpisů z usnesení a ze 
zápisů rady a zastupitelstva, anonymizace a zveřej-
ňování dokumentů na webových stránkách města. 
Podílí se na práci výborů, komisí a spolupracuje 
s předsedy osadních výborů v místních částech. 
Důležité místo v povinnostech oddělení zaujímá 
také přijímání a vyřizování petic, stížností a podně-
tů od občanů. Komplexně zabezpečuje realizaci 
grantového programu v oblasti kultury, včetně 
kontroly a vyúčtování poskytnutých dotací. Ve 
spolupráci s ostatními odbory organizuje zahraniční

styky zástupců města v rámci mezinárodní spolu-
práce. Jeho činnost dále spočívá např. v zabezpe-
čování propagačních předmětů nebo organizaci 
kulturních a pietních akcí pořádaných městem.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

zajišťovalo komunikaci s tiskem a dalšími médii, 
poskytovalo průběžně informace související s čin-
ností města a veřejnou správou, organizovalo tiskové 
konference. Je aktivní při organizaci veřejných 
slyšení a projednání. Spolupracuje při vydávání 
měsíčníku Přerovské listy, komplexně zabezpečuje 
vedení kroniky města. Věnuje se organizaci                  
a propagaci cestovního ruchu. Různými formami 
(elektronická média, veletrhy, výstavy, soutěže) 
propaguje město i v dalších oblastech, zejména 
v oblasti rozvoje a kultury. S tímto oddělením jsou 
spojeny také aktivity související s udělováním Ceny 
města Přerova nebo těsná spolupráce s Komisí pro 
občanské záležitosti. 

Kancelář primátora
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: nám. TGM 2 telefon: 581 268 111
(20)

vedoucí odboru
(1)

oddělení organizační
(10)

oddělení komunikace                   
a vnějších vztahů

(6)

oddělení ochrany                     
a krizového řízení

(3)

sídlo: Smetanova 7
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Oddělení ochrany a krizového řízení

má zcela jiný charakter a je spojeno zejména s vý-
konem státní správy. Zpracovává Povodňový plán 
obce s rozšířenou působností a Povodňový plán 
města Přerova, Plány spojení, vyrozumění a evaku-
ace. Zpracovává podklady pro Krizový plán obce             
s rozšířenou působností či pro Havarijní plán 
Olomouckého kraje. Po všech stránkách zajišťuje 
činnost Bezpečnostní rady města Přerova a Krizo-
vého štábu, spolupracuje s Integrovaným záchran-
ným systémem, organizačně zabezpečuje odbornou 
přípravu členů jednotek Sboru dobrovolných 
hasičů, udržuje jejich akceschopnost (i díky spolu-
práci při materiálním a finančním zabezpečení). 
Oddělení plní úkoly související se zajištěním připra-
venosti správního obvodu na mimořádné události, 
zajišťuje informování a varování obyvatel o vzniku 
mimořádné události a krizovém stavu a podobně. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples 
primátora, oslavy aj.)

Rozpočet původní:                             115 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           115 000,00 Kč
Plnění:                                                  63 550,00 Kč
% plnění:                                                   55,3

Jednalo se o příjmy z plesu primátora, které byly 
ovlivněny počtem prodaných vstupenek a příjmy 
z prodeje vstupenek na koncert Moravské filharmo-
nie pořádaný městem. Nízké plnění příjmů bylo 
způsobeno menším zájmem o zakoupení vstupenek 
než se předpokládalo a skutečností, že se původně 
plánovalo uspořádat ještě koncert ke státnímu 
svátku 17. listopadu, který však nebyl uskutečněn.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           156 000,00 Kč
Plnění:                                                156 000,00 Kč
% plnění:                                                     72,5

Jednalo se o finanční prostředky od společnosti 
Skanska, a. s. (smlouva o reklamě na 24 000 Kč) 
použitých na úhradu nákladů při zabezpečování 

mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 
2012 – projektu Doprava, infrastruktura a územní 
rozvoj států VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY + 2, dále           
o příjmy na zabezpečení Přerovských svatovavři-
neckých hodů, kdy s Technickými službami města 
Přerova, s. r. o., a Teplem Přerov a. s., byly uzavřeny 
smlouvy o reklamě (každý subjekt zaplatil 36 000
Kč), o finanční prostředky na zajištění koncertu 
Václava Hudečka, na tuto akci byly uzavřeny 
smlouvy o reklamě s Technickými službami města 
Přerova, s. r. o. (24 000 Kč), Teplem Přerov, a. s.
(24 000 Kč) a Meoptou-optikou, s. r. o. (12 000 Kč).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč
Plnění:                                                 71 451,60 Kč
% plnění:                                                      -

Jednalo se o příjmy z inzerce v Přerovských listech.

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             6 000,00 Kč
Plnění:                                                   6 000,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Jednalo se o dar České spořitelny, a. s., na zakoupe-
ní odměn pro základní školy zřízené městem           
i ostatními obcemi pro žáky II. stupně základních 
škol, kteří se účastnili osvětově preventivní akce 
oddělení sociální prevence a pomoci k Evropskému 
roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
pod názvem „Babi, dědo, nejste sami…“.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku

Rozpočet původní:                              90 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            90 000,00 Kč
Plnění:                                                38 850,88 Kč
% plnění:                                                    43,2

Jednalo se o příjmy z prodeje kalendářů na rok 
2012 a prodej knih, které byly vydány pro propa-
gaci města (Výtvarní umělci města Přerova 1900-
2010, Přerovský zámek). Nízké plnění příjmů bylo 
způsobeno menším zájmem o zakoupení obou výše 
uvedených publikací, než se předpokládalo. Publi-
kace byly také využívány pro reprezentativní účely 

a propagaci města.

Výdajová část rozpočtu

Vnitřní obchod (marketing a propagace)

Rozpočet původní:                            175 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        245 200,00 Kč
Čerpání:                                             195 966,14 Kč
% čerpání:                                                   79,9
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Jednalo se o finanční prostředky, které byly použity 
na tvorbu informačních materiálů, publikování 
článků (prezentace v časopise COT business 3/2012, 
inzerce v Deníku střední a východní Morava –
Cesty městy, Cestovním informátoru ČR 2013) atd. 
Dále byly využity na výdaje související s organizací 
projednávání investičních záměrů, setkání s občany, 
projednávání a prezentace investičních záměrů 
občanům za přítomnosti vedení města, zajištění 
veletrhů ve spolupráci s Olomouckým krajem 
(RegionInvest, STAVO-TECH), poplatky za účast 
na soutěžích, výdaje související s prezentací a pro-
pagací města, výlepy plakátů, tvorbu fotodoku-
mentace města a další formu propagace akcí 
pořádaných městem nesouvisející s kulturou, provoz 
webového portálu mamutov.eu (hosting, domény), 
dohody o provedení práce, marketingové výzkumy, 
odbornou prezentaci města Přerova v rámci meziná-
rodního festivalu Architecture Week Praha 2012, 
webovou prezentaci Senior symposia atd.

Cestovní ruch 

Rozpočet původní:                             258 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       633 800,00 Kč
Čerpání:                                            545 813,75 Kč
% čerpání:                                                86,1

Jednalo se o platbu členského příspěvku ve Sdružení 
Morava – Sdružení cestovního ruchu. Dále byly tyto 
výdaje čerpány k financování Česko-polského pro-
jektu (Městské turistické trasy), k zajištění služeb 
spojených s cestovním ruchem, a to na pokrytí 
nákladů vzniklých z členství města v dobrovolných
sdruženích Moravská brána a Cyklostezka Bečva 
(tvorba a tisk propagačních materiálů, inzerce, 
označení trasy cyklostezky, zahájení turistické
sezóny 2012, atd.), zde se jednalo i o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 40 300 Kč na dofi-
nancování společného projektu volného sdružení 
cestovního ruchu Moravská brána „Na kole do 
minulosti Moravskou bránou a dolinou Malej 
Panwi“ a o vratný příspěvek poskytnutý Hranické
rozvojové agentuře z. s.,
ve výši 253 700 Kč na 
předfinancování projektu 
„Na kole do minulosti 
Moravskou bránou a Do-
linou Malej Panwi“. 
Příspěvek je vratný do 
30.06.2013.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110)

Rozpočet původní:                        2 595 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        3 076 000,00 Kč
Čerpání:                                          2 336 401,06 Kč
% čerpání:                                                  76,0

Finanční prostředky byly čerpány za účelem 
zajištění finanční spoluúčasti na kulturních akcích 
pořádaných statutárním městem Přerov, nad nimiž 

primátor, případně některý z náměstků, přebírá
prostřednictvím kanceláře primátora záštitu, spolu-
podílí se na jejich zabezpečování. Dále byly 
využívány na akce zařazené do programu oslav na 
rok 2012 (včetně rozpočtů na kulturní akce 
místních částí). Vynaloženy byly např. na:
 zpracování a tisk propagačních skládaček, 

mapek a dalších tiskovin, využívaných pro pro-
pagaci nejen vedením města, ale také v rámci 
akcí cestovního ruchu, 

 tvorbu a tisk kalendáře na rok 2013,
 zajištění drobných propagačních předmětů 

(tužky, igelitové a papírové taštičky, klíčenky, 
poháry, skleněné propagační předměty apod.), 

 náklady za nájmy, za služby spojené s realizací 
kulturně společenských akcí, které město pořá-
dalo nebo na nichž se podílelo (plakáty, brožury 
apod.),

 zajištění oslav města Přerova včetně pietních 
akcí, 

 další aktivity související s činností kanceláře 
primátora.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 120)

Rozpočet původní:                            133 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        213 000,00 Kč
Čerpání:                                            138 509,00 Kč
% čerpání:                                                  65,0

Z vyčleněného rozpočtu byly financovány služby
spojené s vazbou kroniky a Přerovských listů –
fotopráce do kroniky města Přerova, tvorba a tisk 
novoročenek a pamětních listů, výroba a tisk velko-
formátových fotografií Martina Frouze, které byly 
vystavovány v Muzeu Komenského v Přerově.

Zachování a obnova kulturních památek (neinv. 
transfery dobrovolným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                               46 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             46 000,00 Kč
Čerpání:                                              45 778,00 Kč
% čerpání:                                                  99,5

Jednalo se o úhradu pravidelných ročních příspěvků 
za členství ve Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska.
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Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

Rozpočet původní:                          2 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 500 000,00 Kč
Čerpání:                                         2 384 175,00 Kč
% čerpání:                                                95,4

Šlo o úhradu za odvysílaný čas Televize Přerov,
s. r. o., s níž byla na tuto činnost uzavřena smlouva.

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
(Přerovské listy)

Rozpočet původní:                         1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        1 395 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 151 198,70 Kč
% čerpání:                                                  82,5

Výdaje byly vynaloženy na nákup služeb na zajiště-
ní „Přerovských listů“ – na grafickou úpravu, tisk,
distribuci, včetně finančních prostředků na výbě-
rová řízení na jejich dodavatele.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků (KPOZ)

Rozpočet původní:                             575 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           575 000,00 Kč
Čerpání:                                             569 725,00 Kč
% čerpání:                                                  99,1

Jednalo se o výdaje na činnost komise pro občanské 
záležitosti, ošatné, výtvarné návrhy a tisky různých 
blahopřání, pohoštění, věcné a květinové dary, 
jubilejní svatby, setkání s jubilanty a vítání 
občánků.

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-
ným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                            178 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           228 000,00 Kč
Čerpání:                                             227 334,00 Kč
% čerpání:                                                  99,7

Jednalo se o úhradu výdajů do regionálního fondu 
ve výši 3 Kč na obyvatele a rok a o úhradu členství 
ve sdruženích „OK 4 EU“ a OK4Inovace.

Ochrana obyvatelstva

Rozpočet původní:                             347 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           317 000,00 Kč
Čerpání:                                              308 948,01 Kč
% čerpání:                                                   97,5

Výdaje byly čerpány zejména na odměny 2 údržbá-
řů stálých úkrytů a obsluhy filtroventilací, na nákup 
drobného hmotného dlouhodobého majetku, 
materiálu na drobnou údržbu na zabezpečení
provozu stálých úkrytů CO v majetku města, za 
odběr elektrické energie a studené vody v krytech.

Záležitosti krizového řízení j. n.

Rozpočet původní:                             177 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          207 000,00 Kč
Čerpání:                                              186 493,57 Kč
% čerpání:                                                    90,1

Výdaje byly čerpány zejména na zajišťování pro-
vozu vodočetného zařízení na toku řeky Bečvy, na 
provoz systému informování veřejnosti prostřed-
nictvím SMS Infokanál o konání Zastupitelstva 
města Přerova, o vzniklých smogových situacích 
apod., dále na zajišťování funkčnosti systému 
vyrozumění obyvatel města prostřednictvím Nej 
TV a na nákup drobného hmotného dlouhodobého 
majetku.

Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet původní:                               59 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             79 000,00 Kč
Čerpání:                                                56 549,00 Kč
% čerpání:                                                  71,6

Z rozpočtu byly hrazeny odměny velitelům jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů, refundace mezd 
členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů, nákup 
vybavení pro jednotku mladých hasičů a jejich 
dopravu k požárnímu sportu.

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Rozpočet původní:                          1 038 800,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 294 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 082 109,06 Kč
% čerpání:                                                 83,6

Finanční prostředky byly čerpány k zajištění služeb 
spojených s veřejnou správou – na náklady spojené 
s poskytováním služby hlasovacího zařízení, nájem 
sálu na konání Zastupitelstva. Částka 255 200 Kč 
byla uhrazena na pořízení dlouhodobých parkova-
cích karet pro zastupitele, kteří je využívali pro 
výkon funkce. Dále bylo financováno pohoštění           
a občerstvení při zasedáních Rady a Zastupitelstva
města Přerova, při jednáních za účasti představitelů 
a zaměstnanců města, při konání výjezdních zase-
dání, seminářů a dalších pracovních i společen-
ských akcích, pořádaných městem. Částka zahrnuje 
také výdaje na pracovní a slavnostní obědy. 
Kancelář primátora rovněž spravovala prostředky 
na školení zastupitelů, cestovné, účastnické poplat-
ky na konference. Dále byl realizován nákup 
drobných dárků a upomínkových předmětů, předá-
vaných členy vedení města při různých oficiálních, 
pracovních, společenských, sportovních i kulturních 
příležitostech. Výše čerpání byla částečně ovliv-
něna účastí členů Zastupitelstva a vedení města na 
seminářích, školeních a konferencích a na četnosti 
zahraničních pracovních cest.
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Volby do zastupitelstev územních samosprávných 
celků

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          120 000,00 Kč
Čerpání:                                               51 712,00 Kč
% čerpání:                                                   43,1

Jednalo se o finanční prostředky spojené s organi-
zací voleb – nákup stravenek pro členy volebních 
komisí.

Činnost místní správy (služby)

Rozpočet původní:                            410 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          410 000,00 Kč
Čerpání:                                             368 517,40 Kč
% čerpání:                                                   89,9

Jednalo se o výdaje k zajištění monitoringu tisku, 
aktualizace www stránek, virtuální prohlídky apod. 

Rekapitulace plateb za členství ve sdruženích svazech a fondech

Sdružení historických
sídel Čech, Moravy

a Slezska

Svaz měst
a obcí

Sdružení obcí
Střední Moravy

Regionální fond
pro přípravu 

projektů

členský příspěvek
Kč na obyvatele

1,00 1,80 + 10 000,00 4,00 3,00

upravený rozpočet 46 000,00 93 000,00 184 000,00 138 000,00

čerpání k 31. 12. 2012 45 778,00 92 400,00 183 112,00 137 334,00

Sdružení cestovního
ruchu Střední Morava

„OK 4 EU“ „OK 4 Inovace“

členský příspěvek
Kč na obyvatele

3,00
částka vyměřena 

sdružením
částka vyměřena 

sdružením

upravený rozpočet 138 000,00 40 000,00 50 000,00

čerpání k 31. 12. 2012 136 314,00 40 000,00 50 000,00

Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            360 800,00 Kč
Čerpání:                                            335 200,00 Kč
% čerpání:                                                   92,9

Navýšené finanční prostředky byly použity na 
úhradu nákladů spojených s parkovacími kartami, 
které byly v souladu s usnesením Rady a Zastupi-
telstva poskytnuty třetím osobám.

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobro-

volným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                              277 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            277 000,00 Kč
Čerpání:                                              275 512,40 Kč
% čerpání:                                                   99,5

Finanční prostředky byly 
vyčleněny na příspěvky 
jednotlivým sdružením, 
jichž je město Přerov 
členem – ve Svazu měst            
a obcí a ve Sdružení obcí 
střední Moravy. 

Přímé podpory v oblasti kultury

Rozpočet původní:                            3 891 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 891 000,00 Kč
Čerpání:                                           3 891 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Grantový program v oblasti kultury

Rozpočet původní:                              360 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            325 000,00 Kč
Čerpání:                                               312 000,00 Kč
% čerpání:                                                  96,0
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Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              10 000,00 Kč
Čerpání:                                                10 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč
Čerpání:                                                 30 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 447 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 441 988,00 Kč
% čerpání:                                                     99,7

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kul-
turní dědictví

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             280 000,00 Kč
Čerpání:                                               280 000,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               45 000,00 Kč
Čerpání:                                                 45 000,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Centra sociálně rehabilitačních služeb

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Čerpání:                                                 10 000,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná
vedoucí kanceláře primátora
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964  Skupina scénického šermu CORDIALLO o. s. 4 000,00 nevyúčtováno

430  V. Š. 10 000,00 29.1.2013

484  Markus M o.s. 6 000,00 4.1.2013

483  Ing. J. M. 10 000,00 31.1.2013

482  MAPAJ o. s. 3 000,00
3 000,00
12/2012

490  TRUBAČI OMS PŘEROV 15 000,00 30.1.2013

479  Folklorní soubor Haná Přerov 12 000,00 31.1.2013

448  Cukrle 5 000,00 24.1.2013

481  M. D. 5 000,00 31.1.2013

478  Divadlo Nad kinem 5 000,00 30.1.2013

446  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 17.12.2012

445  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 17.12.2012

447  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 8 000,00 7.1.2013

488  MOTOR expert s. r. o. 5 000,00 28.1.2013

487  MOTOR expert s. r. o. 10 000,00 28.1.2013

486  Moravská Veselka 2 000,00 31.10.2012

476  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 3.10.2012

418  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 17 000,00 30.1.2013

480  Kulturní spolek Academic, o. s. 5 000,00 19.11.2012

542  "Šermířská skupina Ignis" 4 000,00 31.1.2013

533  Duha Klub Dlažka 20 000,00 17.1.2013

532  Duha Klub Dlažka 10 000,00 17.1.2013

543  Taneční Sdružení (TS) Přerov 12 000,00 31.1.2013

529  Astronomický klub Přerov 9 000,00 31.1.2013

544  Taneční škola Puls Přerov 20 000,00
20 000,00

1/2013

530  Base Area s. r. o. 5 000,00 31.1.2013

535  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 8.1.2013

536  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 25 000,00 8.1.2013

546  Základní škola Přerov 7 000,00 24.1.2013

545  Věra Lakomá - agentura HIT 9 000,00 23.1.2013

541  Střední škola gastronomie  a služeb 5 000,00 30.1.2013

537  Mateřské centrum Sluníčko 8 000,00 28.1.2013

534  KORNET 3 000,00 28.1.2013

531  Český svaz žen o. s. 3 000,00 28.1.2013

540  Přerovský komorní orchestr 5 000,00 22.1.2013

538  Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace 5 000,00 31.1.2013

539  Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace 5 000,00 31.1.2013
1 986,00
1/2013

489  Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace 10 000,00 31.1.2013

491  Umělecká akademie Street Art o. s. 3 000,00 nepředloženo

 C E L K E M 315 000,00 24 986,00

Grantový program v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

– 46 –
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162  IMIT s.r.o. 2 750 000,00 posunutý termín

413  TK PRECHEZA Přerov o. s. 100 000,00 22.1.2013

411  Folklorní soubor Haná Přerov 60 000,00 31.1.2013

402  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 20 000,00 30.1.2013

404  TJ SPARTAK PŘEROV 30 000,00 31.1.2013

403  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 20 000,00 24.1.2013

161  Nadační fond Přerov - Cuijk 61 000,00 23.1.2013

414  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 850 000,00 31.1.2013

 C E L K E M 3 891 000,00

976  TK PRECHEZA Přerov o. s. 100 000,00 22.1.2013

977  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 200 000,00 posunutý termín

979  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 10 000,00 18.12.2012

972  "Hollywood Stars Crew" 5 000,00 nepředloženo

741  Svaz letců ČR, o.s. 30 000,00 29.1.2013

742  Moravskoslezský svaz VTNP PTP, o.s. 5 000,00 17.1.2013

613  Vojenské sdružení rehabilitovaných Přerov 5 000,00 3.12.2012

734  Konfederace politických vězňů ČR 5 000,00 9.1.2013

810  Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě 30 000,00 2.1.2013

811  Muzeum Komenského v Přerov, p.o. 150 000,00 31.1.2013
2 361,00
1/2013

812  Mgr. T. M. 30 000,00 21.1.2013

788  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 21.1.2013

813  Obec Troubky 5 000,00 14.12.2012

814  Nadační fond Přerov - Cuijk 50 000,00 23.1.2013

815
 Česká republika, Hasičský záchranný
 sbor Olomouckého kraje

120 000,00 7.1.2013
12,00

12/2012

817  Okresní agrární komora v Přerově 10 000,00 30.1.2013

801  Astronomický klub Přerov 77 000,00 31.1.2013

818  P. K. 15 000,00 31.1.2013

786  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 20 000,00 21.1.2013

783  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 380 000,00 31.1.2013

784  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 50 000,00 8.1.2013

vráceno

Ostatní dotace v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

Podpory v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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798  Náboženská obec Církve československé husitské 100 000,00 nepředloženo

787  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. 50 000,00 30.1.2013

785  Folklorní soubor Haná Přerov 50 000,00 31.1.2013

805  DETA spol. s r.o. 100 000,00 21.1.2013

806  Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 10 000,00 30.1.2013

808
 Obchodní akademia a Jazyková škola s právem státní   
 jazykové zkoušky

10 000,00 9.1.2013

809  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově 100 000,00 23.1.2013

939  Římskokatolická farnost Přerov 80 000,00 21.1.2013

816
 Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku -   
 Jezdecká společnost JUKO

10 000,00 31.1.2013

 C E L K E M 1 817 000,00 2 373,00

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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Oddělení kontroly

Oddělení kontroly provádělo následné veřejno-
správní kontroly na základě primátorem schváleného 
plánu kontrol. V roce 2012 bylo celkem uskutečněno 
55 následných veřejnosprávních kontrol na místě. 
Na základě žádosti vedoucí odboru sociálních věcí          
a školství byla navíc provedena 1 společná kontrola 
zaměřená na vydání a zveřejnění návštěvního řádu 
sportovního zařízení. Dále se zaměstnanci podíleli 
na provádění auditu „Realizace investiční akce 
Vybudování gymnastické haly při Základní škole 
Přerov, U tenisu 4“ a zpracování podkladů pro 
Policii ČR týkajících se veřejných zakázek zadaných 
statutárním městem Přerovem.

Odbor vnitřní správy
orgán magistrátu pro výkon samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(62,7)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
informačních                          

a komunikačních služeb
(11)

oddělení
právní

(4)

oddělení
kontroly

(3)

oddělení
personálních a lidských 

zdrojů
(7)

oddělení
vnitřních služeb

(26,7)

úsek
spisové služby a voleb

(8)

úsek
veřejných zakázek

(2)
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V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona 
č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon    
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit 
systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční 
kontrolu hospodaření příspěvkových organizací ve 
své působnosti, prověřování přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému u příspěvkových 
organizací a nejméně jednou ročně jeho hodnocení.
Vzhledem k výše uvedené povinnosti byla ve všech 
příspěvkových organizacích prověřena přiměřenost    
a účinnost vnitřního kontrolního systému, dále byla 
provedena kontrola pokladní hotovosti, evidence 
majetku a cenin a namátková kontrola majetku.
V 8 příspěvkových organizacích byla navíc prove-
dena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, 
kontrolovaným obdobím byl v 6 případech rok 2011, 
v 1 případě období 01.01.2012 – 30.06.2012 a v 1 pří-
padě období 01.01.2012 – 30.09.2012. V 7 organiza-
cích byla provedena kontrola zařazení zaměstnanců 
do platových stupňů.
Celkem byly v příspěvkových organizacích zkontro-
lovány výnosy ve výši 104 019 073 Kč a náklady ve 
výši 101 785 511,80 Kč.
V 10 příspěvkových organizacích byla dále kontrola 
zaměřena na opatření přijatá k odstranění nedostatků 
zjištěných při předchozích kontrolách. Nedostatky, 
které bylo možno odstranit, byly odstraněny, příp. 
byla přijata opatření k zamezení dalšímu opakování 
nedostatků, s výjimkou 2 nedostatků v jedné orga-
nizaci, které nadále přetrvávaly. Ve 14 organizacích 
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Ve 3 organizacích bylo zjištěno porušení zákona            
o účetnictví. Nedostatky spočívaly v neúplnosti 
účetnictví, kdy nebyly zaúčtovány úroky z prodlení 
u pohledávek po lhůtě splatnosti, v chybném postu-
pu účtování nově pořízeného majetku a rozdílném 
stavu oprávek v účetnictví a odpisové evidenci. 
V 7 organizacích bylo zjištěno porušení zřizovací 
listiny v oblasti účtování majetku, kdy majetek 
nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele nebyl 
veden v účetnictví analyticky odděleně. 
Ve 3 organizacích bylo zjištěno porušení zákoníku 
práce v oblasti cestovních náhrad, spočívající 
v chybně vyplacené výši stravného zaměstnancům          
a chybně vyplacené výši náhrad za použití vlastního 
vozidla.
V 9 organizacích byly zjištěny nedostatky v oblasti 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
V některých případech nebyly dodrženy zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskri-
minace, např. předmět plnění veřejných zakázek byl 
vymezen odkazem na konkrétní značku zboží, při 
zadávacím řízení byla stanovena hodnotící kritéria,
avšak nebyl stanoven způsob hodnocení nabídky, tj. 
váha jednotlivých kritérií, příp. kritéria nebyla při 
hodnocení nabídek hodnocena. 

V některých organizacích nebyla dodržena vnitřní 
směrnice upravující oblast zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu tím, že byla zkrácena lhůta 
pro podání nabídek nebo nebyl proveden průzkum 
trhu, ačkoliv proveden být měl.
Fungování řídící kontroly v příspěvkových organiza-
cích bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke slou-
čení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního 
došlo v odůvodněných případech u organizací                 
s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených 
rizik a omezeným počtem zaměstnanců. V 1 orga-
nizaci byly zjištěny nedostatky v oblasti řídící 
kontroly, spočívající v tom, že chyběl časový údaj            
o provedení kontroly správcem rozpočtu u výdajů 
v hotovosti před vznikem závazku a časový údaj            
o provedení kontroly příkazcem operace a hlavním 
účetním u faktur po vzniku závazku. 
Ve všech organizacích byl kontrolní systém posou-
zen jako přiměřený a účinný.
V případě zjištěných nedostatků je kontrolovaná 
osoba povinna písemně informovat oddělení 
kontroly o přijetí opatření k odstranění nedostatků            
a o jejich splnění ve lhůtě stanovené oddělením 
kontroly. Všechny organizace tuto povinnost dodr-
žely.
Dále bylo v roce 2012 předmětem kontroly 40 dotací 
poskytnutých z rozpočtu města v roce 2011 u 27 
příjemců dotací v celkovém objemu 16 915 192 Kč 
(vč. povinné spoluúčasti příjemců dotací). U těchto 
subjektů bylo zkontrolováno, zda dotace byly 
použity v souladu s ustanoveními smluv o poskytnutí
dotace. Nedodržení povinnosti stanovené ve smlouvě 
bylo zjištěno u 2 subjektů. V 1 případě příjemce 
dotace předložil vyúčtování dotace kanceláři primá-
tora v pozdějším termínu než stanovila smlouva        
a v 1 případě příjemce dotace do 14 dnů ode dne 
změny názvu příjemce tuto skutečnost písemně 
neoznámil odboru sociálních věcí a školství.
Oddělení kontroly poskytovalo metodickou pomoc 
příspěvkovým organizacím na základě jejich žádostí, 
dále z vlastní iniciativy v případech nové legislativy, 
zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kon-
trolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti 
účetnictví, rozpočtových pravidel, platového zařa-
zení zaměstnanců, některých oblastí zákoníku práce, 
vnitřních předpisů, finanční kontroly, veřejných 
zakázek, nakládání s prostředky fondu kulturních      
a sociálních potřeb a v souvislosti se změnami vyko-
návaných činností v příspěvkových organizacích.
Dále se oddělení podílelo na komplexním hodnocení 
řídící práce ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných městem, na zpracování změn meto-
dického pokynu – příklady účtování pro příspěvkové 
organizace, na přípravě zásad grantového programu 
a přímých podpor, vzorových smluv na poskytnutí 
dotace a spolupracovalo s odbory, které metodicky            
a finančně řídí příspěvkové organizace.
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Oddělení právní

Oddělení právní v roce 2012 vykonávalo činnosti 
v souladu s Organizačním řádem MMPr, zejména se 
věnovalo tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů 
MMPr, zpracovalo několik návrhů obecně závazných 
vyhlášek, popř. se podílelo na jejich koordinaci           
a přípravě ve spolupráci s jiným odborem MMPr, 
zpracovávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou 
je statutární město Přerov, připomínkovalo velké 
množství návrhů smluv, které mu byly zaslány jiným 
oddělením MMPr, poskytovalo v širokém spektru 
právní konzultace v oblasti samosprávy a státní 
správy vedení města, jednotlivým odborům MMPr           
a městské policii a provádělo vymáhání pohledávek 
města ve spolupráci s odborem ekonomiky.

Tvorba právních předpisů statutárního města 
Přerova 

● Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stano-
vení opatření k omezení propagace hraní někte-
rých sázkových her, loterií a jiných podobných 
her
V souvislosti s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 
loterie a jiné podobné hry, která byla schválena 
Zastupitelstvem města Přerova dne 12.12.2011             
s účinností od 01.01.2012, byl vznesen návrh, aby 
bylo zároveň přistoupeno k opatřením směřujícím 
k omezení propagace hazardních her ve statutárním 
městě Přerov. Vzhledem k této skutečnosti oddělení 
právní na konci roku 2011 a počátkem roku 2012 
připravovalo návrh obecně závazné vyhlášky                  
o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých loterií a jiných podobných her.

OZV byla vydána podle § 10 písm. a) zákona o obcích, 
tedy k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. Podle citovaného ustanovení může obec 
obecně závaznou vyhláškou stanovit, které činnosti, 
jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech       
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo 
stanovit, že na některých veřejných prostranstvích       
obci jsou takové činnosti zakázány.
Předmětem OZV je stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých loterií a jiných podobných 
her, aby bylo dosaženo městem vytýčených cílů         
v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. 
Prvním cílem OZV je ochrana (zejména) občanů 
města Přerova, ze kterých se nejčastěji rekrutují 
adresáti reklamy na loterie a jiné podobné hry šířené 
na území města Přerova, kteří jsou zvýšeně citliví            
a vnímaví (resp. dosud nemají vypracovány obranné 
mechanismy) vůči reklamě a jiným formám propa-
gace zaměřeným na podporu návštěvnosti zařízení 
poskytujících herní příležitosti. Druhým cílem OZV 
je dále předcházení záporných jevů spojených             
s hraním některých loterií a jiných podobných her.
V OZV se zakazuje propagace loterií a jiných 
podobných her (tj. okruhu loterií vymezených v čl. 2 
v zastavěném území města, tedy na místech, kde má 
propagace největší dopad, neboť v zastavěném 
území může mít propagace bezprostřední dopad na 
jejího adresáta a zvýšené nebezpečí jeho ovlivnění). 
Výjimka je stanovena pro vnitřní prostory provozo-
ven, ve kterých jsou loterie a jiné podobné hry 
provozovány. Tj. OZV nezasahuje do těchto vnitřních 
prostor, neboť jde především o učinění opatření vně 
takových prostor (taková opatření by z hlediska cíle 
OZV měla být považována za dostatečná – cílem 
OZV je odrazení potencionálních účastníků loterie       
a jiné podobné hry před vstupem do takového místa; 
pokud si taková osoba svobodně vstup zvolila, nemá 
již smyslu takovou osobu ochraňovat). V OZV se dále 
stanoví podmínky pro vnější vzhled provozoven, ve 
kterých se provozují loterie nebo jiné podobné hry. 
Podmínky směřují k zajištění znenápadnění takových 
provozoven, cílem je odstranit i případná navazující 
zařízení lákající ke hře umísťovaná na fasády objektů 
(tzv. jackpoty). 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo OZV na svém 
10. zasedání konaném dne 06.02.2012.

● Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se 
vydává tržní řád
Počátkem roku 2012 byly dokončeny práce na přípra-
vě nového tržního řádu, a to na základě výsledků 
jednání pracovní skupiny zřízené k této problematice. 
Rada města Přerova tento právní předpis schválila na 
své 30. schůzi dne 09.02.2012. Mezi podstatné změny 
oproti dosavadní právní úpravě obsažené v tržním 
řádu patří především zakotvení konání tzv. pravi-
delných trhů na nám. T. G. Masaryka a Horním nám.               
a regulace trhů konaných v prostoru přerovského 
výstaviště ve vlastnictví soukromých vlastníků.
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● Novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství
Na základě podnětu členů Zastupitelstva města Pře-
rova oddělení právní v roce 2012 připravilo návrh 
novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011                
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství, na jejímž základě bylo doplněno 
další veřejné prostranství, na něž se tento zákaz 
vztahuje, a to prostor mezi domy v ul. Dr. Horákové 
v Přerově – Předmostí. OZV č. 5/2012 byla schvále-
na Zastupitelstvem města Přerova na jeho 14. zase-
dání konaném dne 05.11.2012.
V závěru roku 2012 pak oddělení právní začalo 
připravovat další novelizaci OZV č. 2/2011, opět na 
základě podnětu člena Zastupitelstva města Přerova 
a Městské policie. Konkrétně jde o doplnění lokalit
v okolí obchodních domů Billa a Kaufland.

Soudní spory

● Pořádkové pokuty uložené statutárnímu 
městu Přerov soudním exekutorem
Dne 12.01.2012 a 16.01.2012 byla statutárnímu 
městu Přerov doručena rozhodnutí Exekutorského 
úřadu Praha-východ soudního exekutora JUDr. 
Marcela Smékala o uložení pořádkových pokut – obě 
ve výši 2 000 Kč, a to za neposkytnutí součinnosti –
neumožnění zanechání výzvy pro vyzvednutí zásilky 
určené adresátům s trvalým pobytem na adrese 
ohlašovny pobytu. Oddělení právní s argumentací
uvedenou ve zmiňovaných rozhodnutích nesouhla-
silo, a proto podalo proti těmto rozhodnutím odvolá-
ní ke Krajskému soudu v Ostravě, která mj. odůvod-
nilo tím, že právní předpisy neukládají obcím 
povinnost zabezpečovat zveřejnění výzev k vyzved-
nutí zásilky adresátům s trvalým pobytem na adrese 
sídla ohlašovny pobytu. Oddělení právní je toho 
názoru, že obci taková povinnost uložena zákonem 
není. Vzhledem k této skutečnosti je uložení pořád-
kových pokut excesem z povinností soudního 
exekutora uvedených v § 2 exekučního řádu                  
a zároveň projevem značné svévole exekutora, které 
je nutno s ohledem na princip legality veřejné moci 
důrazně odmítnout. 
Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací změnil 
rozhodnutí Exekutorského úřadu Praha-východ        
a rozhodl, že se statutárnímu městu Přerov pořádko-
vé pokuty neukládají. Odvolací soud tedy přijal 
argumentaci statutárního města Přerova o tom, že 
obec nemá povinnost zajišťovat zveřejnění výzev 
k uložení zásilek určených adresátům s trvalým 
pobytem na adrese sídla ohlašovny pobytu. Naopak 
soudní exekutor je povinen vyvěsit takovou výzvu 
na své úřední desce (§ 49 odst. 2 o. s. ř.)

● Žaloba na uhrazení bezdůvodného obohace-
ní za užívání veřejného prostranství
Již od roku 2008 oddělení právní řešilo požadavky 
vlastníků pozemků p. č. 5215/27 a p. č. 5215/26, oba 
v k. ú. Přerov o poskytnutí úhrady za užívání těchto 
pozemků, které tvoří veřejné prostranství na ul. 
Kabelíkova. Vzhledem k tomu, že Rada města Pře-
rova s těmito požadavky nesouhlasila, v roce 2009 
podala právní zástupkyně vlastníků žalobu na vydání 
bezdůvodného obohacení vzniklého statutárnímu 
městu Přerov z důvodu užívání uvedených pozemků 
v období březen 2007 až březen 2009 bez právního 
důvodu ve výši 80 208 Kč, tj. 24 Kč/m2/rok.
V této věci následně proběhla soudní řízení v letech 
2010 až 2012 u Okresního soudu v Přerově                       
i u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci 
jako soudu II. instance (statutární město Přerov 
v této věci podalo dvakrát odvolání) s tím, že ke dni
13.11.2012 byla celá záležitost pravomocně skon-
čena. Krajský soud v Ostravě potvrdil rozsudek 
Okresního soudu v Přerově, podle jehož výroku je 
statutární město Přerov (jako žalovaný) povinno 
uhradit žalobkyním bezdůvodné obohacení ve výši 
29 243 Kč s úrokem z prodlení do 3 dnů od právní 
moci rozsudku, žalovaný nemá proti žalobkyním 
právo na náhradu nákladů řízení, žalobkyně jsou 
povinny zaplatit společně a nerozdílně ČR-Okresní-
mu soudu v Přerově náhradu nákladů řízení vznik-
lých státu ve výši 1 380,50 Kč do 3 dnů od právní 
moci rozsudku a žalovaný je povinen zaplatit ČR-
Okresnímu soudu v Přerově náhradu nákladů řízení 
vzniklých státu ve výši 793,50 Kč do 3 dnů od 
právní moci rozsudku. 
Z odůvodnění uvedeného rozsudku vyplývá, že soud 
při svém rozhodování (v souladu s ustálenou judika-
turou soudů vyšší instance) vycházel z předpokladu, 
že obci vzniká bezdůvodné obohacení plněním bez 
právního důvodu, pokud není užívání pozemku, 
který je součástí veřejného prostranství a je ve 
vlastnictví jiného subjektu, upraveno např. smlouvou 
mezi vlastníkem pozemku a obcí, přičemž konstato-
val, že ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nezakládá 
právo obce, aby vlastník pozemku, který je součástí 
veřejného prostranství, strpěl jeho bezplatné užívání.
Soud však současně zohlednil připomínky oddělení 
právního (na části pozemku p. č. 5215/27 v k. ú. 
Přerov se nachází účelová komunikace o výměře 563
m², jejíž užívání je na základě zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů bezúplatné, tudíž jejím užíváním nemohlo 
statutárnímu městu Přerov vzniknout bezdůvodné 
obohacení), které v dané věci vedly k částečnému 
zamítnutí žalobkyněmi původně uplatněného 
nároku.
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Oddělení právní dalo rozsudek Krajského soudu 
v Ostravě – pobočky v Olomouci č. j. 12Co 
335/2012-207 ze dne 25.09.2012 na vědomí Radě 
města Přerova na její 52. schůzi konané dne 
20.11.2012. Rada města Přerova s ohledem na ustá-
lenou judikaturu obecných soudů i nálezy Ústavního 
soudu ČR rozhodla, že nebude podána ústavní stíž-
nost proti tomuto rozhodnutí k Ústavnímu soudu ČR.

● Kasační stížnost proti rozsudku Krajského 
soudu v Brně ve věci veřejné zakázky „Tyršův 
most v Přerově“
Dne 21.10.2009 bylo Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 7 
(dále jen „Úřad“) na návrh uchazečů SDS EXMOST 
spol. s r. o., se sídlem Brno, Údolní 413/66 (dále jen 
„SDS EXMOST“), a FIRESTA – Fišer, rekonstruk-
ce, stavby, a. s., IČ 25317628, se sídlem Brno, 
Mlýnská 68, zahájeno společné správní řízení ve 
věci přezkoumání úkonů zadavatele statutárního 
města Přerova při zadávání veřejné zakázky „Tyršův 
most v Přerově“. Úřad přezkoumal případ ve všech 
jeho vzájemných souvislostech a vydal rozhodnutí, 
kterým zastavil správní řízení, neboť v šetřeném 
případě neshledal porušení zákona. Navrhovatelé 
zadavateli vytýkali průběh a způsob provedení 
losování za účelem omezení počtu zájemců v užším 
řízení. Úřad došel k závěru, že k žádnému porušení 
zásady transparentnosti nedošlo.
Proti tomuto rozhodnutí podal SDS EXMOST roz-
klad k předsedovi Úřadu, který rozhodnutím ze dne 
21.07.2010 napadené rozhodnutí Úřadu potvrdil           
a podaný rozklad zamítl. Navrhovatel SDS EXMOST
(dále jen „žalobce“) podal proti pravomocnému 
rozhodnutí předsedy Úřadu žalobu, která byla 
Krajskému soudu v Brně doručena dne 30.07.2010, 
a kterou se žalobce domáhal zrušení žalobou napa-
deného rozhodnutí i jemu předcházejícího rozhod-
nutí I. stupně a vrácení věci Úřadu k dalšímu 
projednání.
Dne 15.02.2012 obdrželo statutární město Přerov 
jako osoba zúčastněná na řízení rozsudek Krajského 
soudu v Brně vydaný dne 15.02.2012, č. j. 62Af 
47/2010-53, kterým uvedený soud v právní věci 
žalobce proti žalovanému Úřadu rozhodl o žalobě 
proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 
21.07.2010 tak, že se rozhodnutí zrušuje a věc se 
vrací žalovanému k dalšímu řízení.
Proti tomuto rozsudku podalo statutární město 
Přerov podle soudního řádu správního kasační 
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen 
„NSS“), neboť dle jeho názoru soud nesprávně 
posoudil právní otázky v předcházejícím řízení,              
a navrhlo, aby NSS rozhodnutí Krajského soudu 
v Brně zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k novému 
projednání a rozhodnutí.
Proti tomuto rozsudku podal kasační stížnost rovněž 
Úřad, který trval na tom, že napadený rozsudek je 
stižen nezákonností a nepřezkoumatelností. 

NSS rozsudkem ze dne 20.06.2012 obě kasační 
stížnosti zamítl, neboť dospěl k závěru, že kasační 
stížnosti nejsou důvodné. NSS konstatoval, že 
k porušení zásady transparentnosti v zadávacím 
řízení postačuje, že okolnosti případu vzbuzují odů-
vodněnou pochybnost o řádném průběhu losování.
Dne 13.11.2012 vydal předseda Úřadu rozhodnutí, 
kterým, jelikož je ve svém rozhodování vázán 
právním názorem NSS, zrušil předchozí rozhodnutí 
Úřadu a věc mu tímto vrátil k novému projednání.
Na základě oznámení Úřadu o pokračování ve správ-
ním řízení z 11.12.2012 zaslalo právní oddělení 
Úřadu vyjádření, ve kterém znovu zopakovalo 
důvody, pro které má za to, že k porušení zákona ze 
strany zadavatele nedošlo. V současné době Úřad 
tedy pokračuje ve správním řízení, na jehož konci 
bude rozhodnutí, ve kterém bude respektovat závaz-
ný právní názor vyslovený Krajským soudem v Brně,
Nejvyšším správním soudem i závěry učiněné 
předsedou Úřadu v rozhodnutí o zrušení prvo-
instančního rozhodnutí.

Vymáhání pohledávek

Oddělení právní zajišťuje ve spolupráci s odborem 
ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města 
Přerova, v roce 2012 tak zajišťovalo vymáhání 
pohledávek nejméně ve 44 případech, z nichž 
příkladmo lze zmínit:

● Profigreen s. r. o.
Nehrazením nájemného a úhrad za služby spojené 
s předmětem nájmu stanovené nájemní smlouvou 
vznikla statutárnímu městu Přerov za dlužníkem 
Profigreen s. r. o., IČ 60775858, se sídlem Trávník 
30, Přerov, pohledávka. Dne 24.08.2011 byla přihlá-
šena pohledávka do insolvenčního řízení za touto 
společností ve výši 139 216,01 Kč a dále zákonný 
úrok z prodlení ode dne 01.02.2011 do rozhodnutí             
o úpadku z částky 121 276,14 Kč. Usnesením ze dne 
24.11.2011 byl na dlužníka prohlášen konkurs. Dne 
17.01.2012  proběhlo u Krajského soudu v Ostravě 
2. přezkumné jednání řádně přihlášených pohledávek.
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Byl zpeněžen majetek zapsaný do soupisu majetko-
vé podstaty, insolvenčním správcem byl zaslán 
Krajskému soudu v Ostravě návrh konečné zprávy. 
Krajský soud v Ostravě zveřejnil konečnou zprávu 
insolvenčního správce vyhláškou ze dne 30.11.2012.
Dále vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, kterým 
schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny               
a výdajů insolvenčního správce. Celkový výnos 
zpeněžení činil 204 861,16 Kč, po úhradě odměny            
a výdajů insolvenčního správce, pohledávek za 
podstatou (udržování majetkové podstaty, daně, cla, 
poplatky, pojistné na SZ a VZP, vyplývající ze 
smluv s osobou s dispozičními oprávněními), pohle-
dávek pracovněprávních dlužníkových zaměstnanců, 
pohledávek státu (ÚP ČR) a pohledávek zajištěnému 
věřiteli, zbývá pro přihlášené věřitele 0 Kč. Očekává 
se zrušení konkurzu pro nedostatek majetku.

● RESOCIA občanské sdružení
Oddělení právní obdrželo žádost od majetko-
právního oddělení MAJ o vymáhání pohledávky, 
kterým je dluh na nájemném a službách spojených 
s užíváním předmětu nájmu ve výši 98 906,70 Kč             
a příslušenství odpovídající zákonným úrokům 
z prodlení. K žádosti byla připojena spisová doku-
mentace. Oddělení právní v současné době připra-
vuje podklady pro podání žaloby na úhradu dlužné 
částky. 

● Pohledávka z titulu půjčky z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu
Odbor ekonomiky požádal o vymáhání dlužné 
částky ve výši 481 473,38 Kč, která představuje 
zbývající částku půjčky na základě smlouvy o půjčce 
z FMB, ve znění dodatku č. 1. Manželé N. přestali 
splácet dle splátkového kalendáře. Dle smlouvy            
o půjčce při prodlení s platbou kterékoliv částky 
trvajícím déle než 60 dní nastane bez dalšího ztráta 
výhody splátek, přičemž zbývající část dluhu je 
tímto splatná ihned po uplynutí uvedené doby. Ke 
dni 14.09.2012 se stala zbývající část dluhu splat-
nou, nastala ztráta výhody splátek. Výzvu k úhradě 
dlužné částky ze dne 26.09.2012 na základě těchto 
skutečností převzala osobně dne 03.10. 2012 paní N. 
na oddělení právním. Dne 15.10.2012 uplynula lhůta 
k úhradě dlužné částky dle této výzvy, dne 
16.10.2012 byl podán u Okresního soudu v Přerově 
návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. 
El. platební rozkaz vydal Okresní soud v Přerově dne 
27.11.2012, doposud nenabyl právní moci. Vedle 
řešení soudní cestou oslovilo oddělení právní paní 
N. návrhem na vyřešení situace zpeněžením nemo-
vitosti, ke které má zřízeno statutární město Přerov 
zástavní právo věcné k zajištění předmětné 
pohledávky z titulu smlouvy o půjčce. Na účet města 
by po prodeji nemovitosti byla uhrazena celá dlužná 
částka přímo od kupujícího, město by následně 
vystavilo prodávající paní N. kvitanci a podalo by 
návrh na výmaz zástavního práva z katastru 
nemovitostí.

Ostatní záležitosti

● Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o po-
skytnutí informace o výši odměn vyplacených 
v roce 2011 všem zaměstnancům MMPr
Dne 17.09.2012 byla statutárnímu městu Přerov 
doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,                
o poskytnutí informace o výši mimořádných odměn 
vyplacených v roce 2011 všem zaměstnancům zařa-
zeným do MMPr. Oddělení právní v součinnosti 
s oddělením personálním a lidských zdrojů zajistilo 
vyřízení této žádosti v souladu s Metodickým 
doporučením Ministerstva vnitra ČR a Úřadem pro 
ochranu osobních údajů (vydaným v návaznosti na 
průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu 
č. j. 5 As 57/2010 ze dne 27.05.2011) tak, že zčásti 
žádost o poskytnutí informace zamítlo rozhodnutím 
ze dne 08.10.2012. Vydání rozhodnutí předcházelo 
provedení tzv. testu proporcionality u všech zaměst-
nanců, když bylo nutno uvážit, zda u konkrétního 
zaměstnance převáží zájem na ochraně jeho osob-
ních údajů nad zájmem na zveřejnění informace        
o výši odměny jako výdaje z veřejných finančních 
zdrojů. V rámci provádění testu proporcionality byly 
brány v úvahu jako relevantní hlediska funkční 
zařazení zaměstnance, jeho oprávnění jednat jmé-
nem obce navenek při vynakládání veřejných pro-
středků a oprávnění realizovat veřejnou moc jménem 
orgánů obce navenek (vydávat rozhodnutí s vysokou 
mírou správního uvážení). Pokud zájem na zveřej-
nění informace o výši platu převážil nad zájmem na 
ochraně soukromí zaměstnance, informace o výši 
odměny za rok 2011, byla poskytnuta, v opačném 
případě nebylo možné tuto informaci poskytnout.
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● Výkon funkce opatrovníka
V roce 2012 bylo statutárnímu městu Přerovu doru-
čeno několik rozhodnutí jiných správních orgánů             
o ustanovení statutárního města Přerova opatrov-
níkem fyzickým osobám, které jsou neznámého 
pobytu nebo osobami, jimž se prokazatelně nedaří 
doručovat. Ustanovit opatrovníka těmto osobám 
může správní orgán podle ust. § 32 správního řádu            
a tento je povinen funkci opatrovníka přijmout, 
pokud mu v tom nebrání závažné důvody. Správní 
řád nepodmiňuje výkon funkce souhlasem opatrov-
níka tak, jak je tomu v občanském soudním řízení. 
V několika případech podaných odvolání do usne-
sení o ustanovení opatrovníkem bylo správními 
orgány městu vyhověno a opatrovnictví bylo zruše-
no. V těchto případech však správní orgán ustavující 
město opatrovníkem nedodržel zákonné podmínky    
a nevyčerpal všechny možnosti před tím, než výko-
nem této funkce pověřil město (např. nevyvinul 
dostatečnou aktivitu ke zjištění místa pobytu, neusta-
novil opatrovníkem osobu především z okruhu osob 
opatrovanci blízkých, nespolupracoval s jinými 
správními úřady), a proto byl nucen usnesení                   
o ustanovení města opatrovníkem zrušit.
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 
As 22/2011-78 ustanovení opatrovníka podle § 32 
odst. 4 správního řádu z roku 2004 není podmíněno 
předchozím souhlasem ustanovované osoby. Dále 
podle tohoto rozhodnutí může být obec podle kon-
krétních okolností toho kterého případu považována 
za vhodnou osobu pro ustanovení opatrovníka ve 
smyslu § 32 odst. 4 správního řádu z roku 2004. 
Pokud tedy správní orgán před tím, než ustanovil 
obec opatrovníkem, splnil všechny zákonné podmín-
ky, pak nelze opatrovnictví odmítat pouze prostým 
nesouhlasem s výkonem této funkce, ale takto lze 
činit pouze, pokud lze prokázat, že obec není vhod-
nou osobou, nebo že takovou osobou je, avšak 
závažné důvody jí brání ve výkonu funkce 
opatrovníka.
V případě ustanovení statutárního města Přerova 
opatrovníkem panu A. M., osobě, které se prokaza-
telně nedařilo doručovat, však bylo odvolání podané 
oddělením právním zamítnuto a usnesení o ustano-
vení opatrovníka bylo nadřízeným orgánem potvrzeno
právě s odvoláním na výše uvedený rozsudek 
Nejvyššího správního soudu.

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                               200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč
Čerpání:                                                 35 293,50 Kč
% čerpání:                                                    17,6

Z finančních prostředků byly hrazeny zejména 
elektronické platební rozkazy k vymáhání pohle-
dávek. Dále byl uhrazen soudní poplatek ve věci 
kasační stížnosti a náhrada nákladů řízení.

Oddělení personálních a lidských zdrojů

V I. pololetí byl radou města stanoven počet 
zaměstnanců zařazených do magistrátu na 290,7          
a zastupitelstvem počet zaměstnanců zařazených do 
městské policie na 51. Začátkem roku 2012 se ještě 
řešily doznívající pracovně právní problémy, vzniklé
přechodem nepojistných dávek k úřadům práce.
Od 01.07.2012 pak byl organizačním řádem stanoven 
počet zaměstnanců na 304,7 v souvislosti se zruše-
ním DSMP a přechodem práv a povinností 14 za-
městnanců, kteří zajišťovali do 30.06.2012 agendu 
správy obecních bytů, na MMPr. Fyzicky pak přešlo
13 zaměstnanců a bývalý ředitel ukončil pracovní 
poměr dnem 30.09.2012. V této souvislosti oddělení 
muselo zabezpečit všechny povinnosti, které tako-
vému opatření předcházely a po něm následovaly, 
včetně vztahu ke státním orgánům a pojišťovnám, ke 
mzdové agendě a vazbám na rozpočet. Zároveň 
organizační řád zakotvil do kompetencí oddělení
agendu cestovného. Proto bylo z odboru ekonomiky
převedeno jedno pracovní místo, ale nejen za účelem 
zajištění agendy cestovného, ale zvládnutí dalšího 
členění rozpočtu a především za účelem zajištění 
pokud možno úplné zastupitelnosti zaměstnankyň. 
Pokračují problémy s takzvaným organigramem pro 
projekt Identity-management, který si vyžaduje další 
práci a pozornost navíc oproti běžným pracovním 
úkolům.
V průběhu roku oddělení vykonávalo pracovně práv-
ní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 348 
zaměstnanců zařazených do magistrátu a městské 
policie, 25 žen na mateřské a rodičovské dovolené, 
4 uvolněné zastupitele, 31 neuvolněných zastupitelů, 
143 předsedů a členů komisí a výborů, 102 bývalých 
zaměstnanců – důchodců, 216 občanů činných pro 
město na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 
Do 05.08.2012 byla zpracována, zkontrolována                 
a elektronicky odeslána data za město a právnické 
osoby zřízené městem do celostátního Informačního 
systému o platech za I. pololetí 2012.
Měsíčně byly zpracovávány podklady ve věcech 
platů, pojistného a OON pro monitorovací zprávy 
projektu 53 OPLZZ – Zvýšení kvality řízení na 
Magistrátu města Přerova.
V souvislosti s odděleným sledováním nákladů na 
činnost osadních výborů každý měsíc přeúčtová-
váme náklady na jejich odměny a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění a dále náklady na stravenky 
zaměstnanců bytové správy a městské policie.
V měsíci listopadu byla vyplacena jednorázová pe-
něžitá plnění spolupracovníkům města a v prosinci 
odměny za činnost krytových útvarů. 
Od září do listopadu pracovalo oddělení na zpraco-
vání odměn členům OVK a občanům, činným na 
základě dohod konaných mimo pracovní poměr při 
volbách do zastupitelstev krajů. Od prosince byly 
zahájeny práce na přípravě prezidentských voleb.
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Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2012

Rozpočet
v tis. Kč

Skutečnost
v tis. Kč

%
Průměrný počet 

pracovníků
Průměrný plat

  Magistrát 104 424 103 074 98,71 296,6 28 969

  Městská policie 17 858 17 858 100,00 51,00 29 180

Pracoviště vzdělávání

Pracoviště komplexně zabezpečuje mimo jiné           
i vzdělávání úředníků, studium při zaměstnání, 
výběrová řízení na volná místa Magistrátu města 
Přerova, odborné praxe a stáže studentů na MMPr.
V rámci procesního řízení se podílí na implementaci 
metod kvality, spolupracuje na projektech podpoře-
ných z ESF operačního programu Lidské zdroje         
a zaměstnanost.
V roce 2012 se uskutečnilo 8 výběrových řízení. 
Bylo zajištěno školení a vzdělávání pro více jak 
1 000 zaměstnanců, bylo organizováno celkem 247 
vzdělávacích akcí a seminářů, 12 úředníků bylo 
přihlášeno k přípravě a zkouškám zvláštní odborné 
způsobilosti, z toho 7 úředníků zkoušku úspěšně 
absolvovalo, 1 úředníkovi byla uznána MV ČR 
rovnocennost vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., 
ostatní budou zkoušky ZOZ absolvovat v průběhu 
roku 2013, dle zákona č. 312/2002 Sb. 
Jazykové kurzy anglického jazyka navštěvovalo 
v 1. polovině roku 9 úředníků. Ve 2. polovině roku 
bylo jazykové vzdělávání z důvodu nedostatku 
finančních prostředků pozastaveno.

Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr

Záměrem projektu je zvýšit schopnost Magistrátu 
města Přerova (dále jen MMPr), jako organizace 
orientované na služby poskytované veřejnosti, 
efektivně řídit svůj provoz, plánovat a alokovat své 
zdroje, účinně plnit úkoly, získávat včasnou                     
a komplexní sebereflexi s maximálním využitím 
a pochopením svých zaměstnanců a vedoucích 
prostřednictvím realizace klíčových aktivit.
V první polovině roku 2012 byl zahájen proces 
Zavádění procesního řízení na MMPr, vybraní 
zaměstnanci (garanti) byli seznámeni s procesním 
řízením v prostředí úřadu formou 2denního školení 
na Zubříči. Dále proběhla jednání se všemi vedoucí-
mi odboru a oddělení, na nichž byli seznámeni 
s přístupem zavedení procesního řízení na MMPr. 
Na základě pracovních schůzek s těmito pracovníky 
byla provedena revize Katalogu služeb roku 2010, 
došlo k jeho výrazné aktualizaci a především 
doplnění další procesní úrovně. Přístup k mapování 
procesů byl sjednocen na základě potřeb MMPr       
a vznikla přehledná uživatelská příručka: Procesní 
mapování vybraných skupin a kategorií procesů, 
Výstupy z BizAgi, Uživatelský manuál proBizAgi 
Process Modeler. Na schůzkách s vedoucími jedno-

tlivých oddělení byly určeny procesy, které budou 
dále detailně analyzovány a následně zapracovány 
do aktivity strategického plánování.
V rámci naplňování Akčního plánu na rok 2012 bylo 
provedeno šetření spokojenosti zaměstnanců MMPr 
a šetření spokojenosti klientů MMPr a v rámci karty 
aktivity "transparentní předávání informací" byly 
zveřejněny pro všechny zaměstnance zápisy z porad 
vedoucích odborů. Dále byla nově zformulovaná 
vize MMPr.
Ve druhé polovině roku byla zahájena aktivita 
Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí 
rozvoje. V rámci této aktivity byl vytvořen zaměst-
nanci úřadu realizační tým, který se scházel na 
pracovních schůzkách s cílem zavést základy vyvá-
ženého řízení a měření výkonnosti do praxe úřadu     
a realizace strategie. Dodavatel jednal s vybranými 
zaměstnanci a politickými představiteli s cílem 
vytvoření detailní analýzy procesu strategického 
plánování se zaměřením na strukturovaný popis 
procesu. Na základě těchto schůzek a jednání bude 
vytvořen výstup Koncepce rozvoje úřadu coby 
instituce orientované na služby (počátkem roku 2013).
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PŘEHLED ČERPÁNÍ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍCH A LIDSKÝCH ZDROJŮ

rozpočet v tis. Kč
skutečnost v Kč %

původní upravený

Bytové hospodářství

platy, povinné pojistné aj. 0,0 3 457,0 2 945 688,00 85,2

vzdělávání 0,0 40,0 29 720,00 74,3

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

terénní sociální pracovník 735,0 735,0 566 626,00 77,1

Bezpečnost a veřejný pořádek

platy, povinné pojistné aj. 24 968,0 24 818,0 24 755 067,50 99,7

Zastupitelstva obcí 

odměny, povinné pojistné aj. 8 065,0 7 915,0 7 136 643,50 90,2

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

volby do zastupitelstev krajů, příprava prezidentských voleb 0,0 1 058,0 750 443,30 70,9

Činnost místní správy 

platy, povinné pojistné aj. 135 732,0 140 506,6 138 390 369,00 98,5

vzdělávání 1 672,1 1 697,1 1 660 672,00 97,6

Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr 1 294,0 2 505,0 2 159 714,45 86,2

c e l k e m 138 698,1 144 708,7 142 210 755,45 98,3

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

sociální fond 4 765,0 4 765,0 4 765 000,00 100,0

Oddělení informačních a komunikačních 
služeb

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Plnění:                                                    11 615,00 Kč
% plnění:                                                      23,2

Jednalo se o příjmy za prodej tiskových výstupů         
z digitální mapy správního území a za poskytnutí 
digitálních dat správního území.

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               51 000,00 Kč
Čerpání:                                                 51 000,00 Kč
% čerpání                                                   100,0

Činnost místní správy (informatika, GIS)

Rozpočet původní:                            8 844 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        15 248 100,00 Kč
Čerpání:                                          11 007 163,88 Kč
% čerpání                                                     72,2
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V rámci obměny výpočetní techniky byly zakoupeny 
nové počítače (obměna techniky pořízené v letech 
2006/2007), notebooky dle požadavků vedoucích 
odborů, monitory, tiskárny dle požadavků odborů 
MMPr. Položka nákup materiálu zahrnovala náhradní
díly na opravy, spotřební materiál jako např. tokeny, 
USB flash disky, optické kabely, patchkabely, 
klávesnice, myši, náhradní pásky do páskové 
knihovny pro zálohování dat, baterie do notebooků. 
Z rozpočtu ICT byla hrazena pravidelná servisní 
podpora k software, nutná k zapracování legislativ-
ních změn a technologických update a upgrade 
(povýšení na novou verzi) a zajištění řádného 
provozu na rok 2012, např. WinZápočet, upgrade 
mzdového a personálního programu DTG, upgrade 
ekonomického systému GINIS – moduly pro práci 
se Základními registry a Insolvenčním rejstříkem, 
upgrade VMWare Vsphere – základní virtualizační 
platformy úřadu, a proběhla virtualizace emailového 
serveru Kerio.
Pravidelné úhrady byly za propoj budov a připojení 
k internetu. Udržovací poplatky také platí město 
Přerov za domény prerov.eu, prerov.org, mu-prerov.cz.
Zajímavým bylo rozšíření WiFi hotspotů, přípojných 
míst k internetu zdarma, pro návštěvníky úřadu.
Úpravou prošel i web města Přerova v oblasti zve-
řejňování veřejných zakázek, nebo např. zajištění 
hlasování s kontrolou unikátnosti pomocí e-mailové 
adresy na webu.
Výrazným nákladem bylo pořízení, nasazení, násled-
ný provoz a také četné úpravy programu iDES, který 
je používán oddělením bytové správy odboru správy 
majetku a komunálních služeb a oddělením účetnic-
tví odboru ekonomiky. Úpravy byly nutné i v pro-
gramu GINIS – účetní, rozpočtový, majetkový                 
a inventarizační program a programu IntraDoc 
používaném pro tvorbu a předkládání materiálů pro 
jednání Rady města a Zastupitelstva města Přerova.
Součástí placených služeb byla také obnova, 
pořízení komerčních a kvalifikovaných certifikátů 
Post-signum pro zaměstnance MMPr pro výkon 
veřejné správy a dále certifikátů pro elektronickou 
podatelnu nebo např. zajištění internetového video-
streamingu a vysílání přenosu v Kabelové televizi      
z jednání Zastupitelstva města Přerova.
Nutnými náklady byly také opravy hardware – což 
jsou především opravy počítačů, tiskáren, serverů      
a diskového pole, vyvolávacího zařízení, aktivních 
prvků pro spojení na Krizovou místnost HZS Přerov, 
údržba projektorů a dalšího HW dle potřeby.
Dalšími náklady bylo pořízení nových licencí. 
Především byl realizován nákup kancelářského 
balíku Microsoft Office 2010 - Office Standard 2010 
(290ks), Office Profesional Plus 2010 (10ks) –
vysoutěženo. Byly zakoupeny licence k tokenům 
(sloužící pro elektronický podpis), certifikáty Thawte
pro zabezpečení komunikace firewallu a emailového 
serveru, nové licence VMWare Workstation 9 pro
virtualizaci stanic, RemoteDesktopManager pro 
vzdálený přístup k serverům a správu celé infra-

struktury, nástroj pro tvorbu stavebních rozpočtů
RTS – BuildPowerS, dále v oblasti geografického 
informačního systému (GIS) byla zakoupena licence 
pro převod souborů vektorových katastrálních map. 
V roce 2012 byla realizována veřejná zakázka na 
pořízení šikmých leteckých snímků pro GIS a také 
došlo k rozšíření projektu "ArcGis server - editace 
dat prostřednictvím web klientů". Bylo pořízeno 
množství widgetů pro ovládání mapového okna, 
dotazování do databáze a tisky web uživatelů. Dále 
byla řešena bezpečnost VPN přenosu dat (tam i zpět) 
pro uživatele mimo vnitřní síť úřadu, například 
Technické služby města Přerova, s. r. o. Také byla 
rozšířena integrace mapového serveru s programem 
VITA pro stavební úřad.
V neposlední řadě bylo uhrazeno prodloužení antivi-
rového programu pro celý úřad, tj. na vstupu do sítě 
(brána – firewall) i pro jednotlivé stanice uživatelů.

Investiční akce – Technologické centrum ORP             
a spisová služba (výzva 06)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         8 912 400,00 Kč
Čerpání:                                            8 912 400,00 Kč
% čerpání                                                  100,0

Investiční akce – Vnitřní integrace úřadu ORP 
Přerov (výzva 06)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 812 000,00 Kč
Čerpání:                                               720 000,00 Kč
% čerpání                                                       39,7

Projekt IOP 06 řeší vybudování technologického 
centra a pořízení spisové služby ORP Přerov. Je 
součástí rozvoje e-Government v území a jeho cílem 
je zajistit návaznou územní infrastrukturu pro 
centrální projekty Czechpoint, Informační systém 
datových schránek a Základní registry.
Části I. a II. mají přímou návaznost na zajištění 
povinné služby pro obce I. a II. stupně, a to je 
negarantované úložiště dat. V rámci projektu tak 
došlo k pořízení hardwaru a softwaru technologické-
ho centra, v oblasti elektronické spisové služby byla 
na základě analýzy požadavků zajištěna hostovaná 
spisová služba jak pro samotné statutární město 
Přerov, tak i pro obce I. a II. stupně v území, včetně 
zřizovaných organizací, které zřizuje statutární 
město Přerov i okolní obce. Část III. řeší úpravu 
vnitřního prostředí úřadu ORP Přerov. Má přímou 
návaznost na Technologické centrum a elektronic-
kou spisovou službu ORP Přerov. Systém v oblasti 
vnitřní integrace mimo jiné umožňuje automatické 
sdílení identit, jednotnou autentizaci a společnou 
autorizaci pro více druhů aplikací a bude centrálním 
systémem pro řízení přístupu k ICT systémům 
města. Aktivity projektu byly řešeny dodavatelským 
způsobem.
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Investiční akce – Zajištění přenosu dat a informa-
cí v územní samosprávě města Přerova (výzva 09)

Rozpočet původní:                            4 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        95 000 000,00 Kč
Čerpání:                                               540 000,00 Kč
% čerpání                                                      0,6

V roce 2012 začaly přípravné práce k projektu IOP 
09 – Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova a to vysoutěžením 
zpracovatele technické části zadávací dokumentace 
pro projekt. Tento projekt bude financovaný z 85 % 
z dotace EU. Předmětem veřejné zakázky bude 
komplexní dodávka (od analýzy, přes architekturu, 
dodání hardware a software, implementaci až po 
servis) integrovaného řešení pro přenos dat a infor-
mací v územní samosprávě města Přerova.

Oddělení vnitřních služeb

Oddělení vnitřních služeb komplexně zajišťovalo 
správu, provoz a údržbu budov sloužících orgánům 
města, vybavení kanceláří, technické a materiální 
vybavení pracovníků MMPr a dalších orgánů města 
(osadních výborů). Současně řídilo a kontrolovalo 
činnost provozních pracovníků MMPr.
Součástí oddělení vnitřních služeb je pokladna, která 
zabezpečovala mimo provozní hotovosti i finanční 
prostředky v souvislosti se služebními cestami a to 
tuzemskými i zahraničními. Oddělení vede evidenci 
ztrát a nálezů a evidenci inventarizovaného majetku.
Finanční prostředky oddělení byly čerpány na za-
jišťování provozu MMPr, a to především na úhrady 
nákladů za elektrickou energii, vodu, páru, plyn, 
služby telekomunikací, ostatní služby, nákup spo-
třebního materiálu, dovybavení kanceláří dle poža-
davků jednotlivých odborů a to na všech budovách 
MMPr. Oddělení zajišťovalo provoz služebních 
vozidel a jejich opravy a údržbu, dále nákup, údržbu 
a opravy veškeré kancelářské a kopírovací techniky. 
Z finančních prostředků byly hrazeny drobné opravy 
v osadních výborech a drobný materiál pro akce „Z“ 
konané osadními výbory.

Dále oddělení vnitřních služeb zajišťovalo provoz 
tzv. Slavnostní zámecké síně, kde se konaly svatební 
obřady a kulturní akce (vernisáže, koncerty), dále se 
zde konala významná setkání s představiteli statutár-
ního města Přerova.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopí-
rování aj.)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   65 601,20 Kč
% plnění:                                                       -

Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním 
nebytových prostor (kanceláří) ve 3. patře budovy 
Smetanova 7 a užíváním garáží ve dvorním traktu 
Smetanova 7 dle uzavřených nájemních smluv. 
Jedná se o svoz TKO a úklid společných prostor. 
Dále to byly příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii, teplo a vodné a stočné. Oddělení vnitřních 
služeb dále evidovalo příjmy za kopírovací služby 
pro veřejnost, které se provádělo na informačních 
kancelářích v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      6 565,00 Kč
% plnění:                                                          -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouho-
dobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               54 600,00 Kč
Plnění:                                                  139 318,00 Kč
% plnění:                                                     255,2

Jednalo se o příjmy za odprodej ztát a nálezů              
a odprodej nalezených šperků jako zlomkové zlato.
Dále o příjmy za odprodej služebního automobilu 
Škoda Superb a příjmy za vrácené tonery, které 
zůstaly v zásobě po vrácení počítačové techniky na 
úřad práce a pro počítačovou techniku MMPr byly 
nevyužitelné. Proto došlo k jejich zpětnému 
odprodeji

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             784 000,00 Kč
Čerpání:                                               741 863,75 Kč
% čerpání                                                     94,6
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Po zrušení příspěvkové organizace DSMP byly 
finanční prostředky vynaloženy na provoz budovy 
Blahoslavova 3 na:
 pořízení nápojových stojanů, nákup skartovaček 

a pořízení kancelářského nábytku,
 nákup tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů, 

nákup čistících a úklidových prostředků a dopl-
nění informačního systému,

 spotřebu vody, tepla a elektrické energie,
 veškeré opravy včetně havarijních a běžných 

udržovacích prací nutných k zabezpečení provo-
zuschopnosti objektu Blahoslavova 3, oddělení 
bytové správy – výměna komínových vložek 
v kotelně, oprava elektroinstalace včetně výměny 
světel, vymalování chodeb a kanceláří, výměna 
podlahových krytin na schodišti a v kancelářích, 
oprava průjezdu včetně vymalování a oprava 
pletiva i branky u kolárny ve dvorním traktu,

 vybudování pokladny a zhotovení uzamykatelné 
mříže.

Činnost místní správy (správa)

Rozpočet původní:                          20 083 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        21 170 800,00 Kč
Čerpání:                                          19 398 113,82 Kč
% čerpání                                                      91,6

Finanční prostředky oddělení vnitřních služeb byly 
čerpány na:
 doplnění lékárniček a nákup ochranných osob-

ních pracovních pomůcek dle zákoníku práce,
 nákup publikací, tiskovin a sbírek zákonů dle 

požadavků jednotlivých odborů,
 zhotovení bezpečnostních mříží v budově MMPr 

pro oddělení obecního živnostenského úřadu,
nákup kávovarů, pořízení nové telefonní karty do 
ústředny Blahoslavova, nákup 20 zásuvkových 
lístkovnic pro oddělení dopravně správních agend,
nákup kancelářských židlí pro zaměstnance 
MMPr, nákup mobilních telefonů pro zaměstnance 
MMPr,

 nákup kancelářských potřeb, úklidových a čistí-
cích prostředků, nákup tonerů do tiskáren, 
multifunkčních tiskáren a kopírovacích strojů, 
kancelářského papíru a drobného materiálu pro 
potřebu údržby a provoz MMPr,

 spotřebu vody, tepla, plynu a elektrické energie
na všech budovách MMPr včetně vyúčtování,

 platby ČR – Úřadu práce – měsíční zálohy na 
úhradu nákladů spojených se zajišťováním 
služeb (náklady spojené s otopem, odběrem el. 
energie, vodné a stočné, svoz odpadu, náhradu 
služeb poskytovaných Přerovskou kapitálovou 
společností za společné prostory užívané v budově 
TGM 16) a platby Přerovské kapitálové společ-
nosti za nájem nebytových prostor TGM 16         
a paušálních částek na služby spojené s nájmem,

 spotřebu pohonných hmot pro 11 služebních 
automobilů sloužícím k pracovním jízdám všem 
zaměstnancům MMPr,

 úhrady poštovného, zákaznických jízd a SIPA 
poskytovaných Českou poštou,

 platby za telekomunikační služby – služby tele-
fonních operátorů včetně hovorného, paušály       
u mobilního operátora a platby za poskytnutí 
optického páru pro propoj telefonních ústředen 
mezi jednotlivými budovami Magistrátu města 
Přerova prostřednictvím metalických párů,

 za revize výtahů dle uzavřených smluv, revize 
zabezpečovacích zařízení, revize telefonních 
ústředen a pravidelné revize elektro, poplatky za 
provoz nápojových automatů dle smlouvy, platby 
za elektronické podpisy, provádění deratizace ve 
všech budovách MMPr a odvoz TKO, revize 
elektrospotřebičů ve všech budovách MMPr,
servis klimatizačních souprav,

 veškeré opravy včetně havarijních a běžných 
udržovacích prací nutných k zabezpečení provo-
zuschopnosti objektů MMPr, montáž přístupo-
vého systému v budově TGM 16 pro oddělení 
dopravně správních agend, výměna radiáto-
rových ventilů a termostatických hlavic u všech 
chybějících radiátorů ve všech budovách MMPr, 
údržba parketové podlahy na zámku – Mervartův 
sál, výměna podlahové krytiny v budově MMPr 
Smetanova 7a a rozdělení kanceláře sádrokarto-
nem včetně vymalování a výměny podlahové 
krytiny v budově TGM 2 a oprava poškozeného 
přístřešku na kola ve dvorním traktu budovy 
Bratrská 34,

 úhrady cestovních příkazů zaměstnanců MMPr,
 nákup občerstvení do zasedacích místností MMPr 

a vyúčtování repre-fondu vedoucích odborů,
 nákup kolků pro potřeby MMPr,
 rozšíření datové sítě a instalace datové a optické 

sítě v budově Blahoslavova 3, zhotovení investi-
čního záměru a projektové dokumentace na akci 
Sociální zařízení pro veřejnost ve dvorním traktu 
budovy Smetanova 7,

 pořízení vozidla Škoda Octavia v pořizovací 
ceně 515 900 Kč,
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 nákup venkovních lavic se stolkem (Popovice, 
Žeravice, Lověšice, Předmostí a Lýsky), dále 
křovinořez, postřikovač, stavební kolečko a vy-
soušeče rukou – osadní výbory,

 nákupy drobného materiálu na údržbu jako jsou 
př. barvy, štětce a veškeré potřeby na malování, 
přípravek na likvidaci trávy – roundup, drobný 
stavební materiál a nářadí – osadní výbory,

 oprava poškozeného pomníku – osadní výbor 
Henčlov.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             586 800,00 Kč
Čerpání:                                               586 800,00 Kč
% čerpání                                                    100,0

Finanční prostředky byly čerpány na:
 nákup čistících prostředků,
 spotřebu vody, tepla a elektrické energie,
 svoz TKO, úklid OVS, revize elektro, hasicích 

přístrojů, revize a servisy ústředny, poštovné            
a zákaznické jízdy, telekomunikace, časová razít-
ka, deratizace, přepojení elektro rozvaděčů.

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení)

Rozpočet původní:                               420 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             532 600,00 Kč
Čerpání:                                               523 806,80 Kč
% čerpání                                                      98,3

Finanční prostředky byly čerpány na:
 pořízení ochranných a zásahových pomůcek 

(zásahová obuv, ochranné rukavice a pracovní 
oděv pro JSDH Přerov),

 nákup ošacení (trika, ponožky, čepice pro JSDH 
Přerov),

 doplnění lékárniček dle zákoníku práce pro 
všechny JSDH),

 nákup drobného majetku pro zajištění provozu-
schopnosti jednotek SDH (nákup svítilen pro 
JSDH Přerov, sací koš, savice a savicové 
šroubení JSDH Přerov, požární nádrž pro JSDH 
Újezdec, radiostanice Motorola a anténa pro 
JSDH Penčice, dýchací přístroje a střešní nosič 
na požární vozidlo pro JSDH Vinary),

 drobný materiál pro provoz jednotlivých JSDH 
(lopatka vývěvy, boční vložka vývěvy a rozva-
děč a proudový chránič pro JSDH Přerov),

 lékařské prohlídky členů JSDH, STK vozidel, 
revize (nájem lahve TG pro hasiče, inspekce 2 ks 
dýchacího přístroje a masek),

 opravy a drobná údržba nutná k zajištění provozu 
jednotlivých JSDH (oprava hasičského vozidla 
CAS 25 pro JSDH Újezdec, příprava a provedení 
STK a emisí u vozidla Avia pro JSDH Přerov, 
oprava hasičské stříkačky pro JSDH Penčice, 
oprava požárního vozidla CAS 24 Renault 
Midlum pro JSDH Přerov, oprava požárního vo-
zidla Citroen Jumper pro JSDH Henčlov, oprava 
automobilu pro JSDH Vinary, výměna pneuma-
tik včetně montáže a vyvážení na Citroen Jumper 
pro JSDH Henčlov, servisní práce u vozidla Avia 
pro JSDH Přerov a polepení hasičského vozu 
červenou fólií pro JSDH Vinary).

Úsek spisové služby a voleb

Příjmy na úseku spisové služby a voleb se plánují 
obtížně vzhledem k tomu, že se špatně odhaduje,         
o které konkrétní služby budou mít občané zájem.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      3 890,00 Kč
% plnění:                                                         -

Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla)

Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Plnění:                                                         540,00 Kč
% plnění:                                                       2,7

Od 01.01.2012 úsek již nezprostředkuje pro občany 
službu objednání tabulek s čísly popisnými, evidenč-
ními nebo orientačními. Částečné plnění je dáno 
odebráním tabulek s čísly, které byly objednány 
ještě v roce 2011.
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Úsek veřejných zakázek

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 248 000,00 Kč
Čerpání:                                               154 284,00 Kč
% čerpání                                                    12,4

Na úseku veřejných zakázek byly finanční prostředky
čerpány na tyto akce:
 právní stanovisko k návrhu smlouvy o nájmu 

nebytových prostor k nemovitosti na LV č. 5216 
v k. ú. Přerov (knihovna),

 zákonná povinnost zveřejňování ve Věstníku
veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské 
unie-TED,

 úhrada společnosti RENARDS za zastoupení 
zadavatele v zadávacích řízení na akci Dětské 
hřiště a úprava vnitrobloků Jižní čtvrť I/9-12 
(IPRM),

 úhrada společnosti RENARDS za zastoupení 
zadavatele v zadávacích řízení na akci Dětské 
hřiště a úprava vnitrobloků Jižní čtvrť III/1-3
(IPRM),

 nečerpaná částka 1 000 000 Kč – na veřejnou 
zakázku Výzva č. 09 IOP – Projekt Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova bude použita na zpracování pro-
jektové dokumentace a zajištění technického 
dozoru projektu v roce 2013,

 nečerpaná částka 48 000 Kč – je určena na 
zajištění zadávacího řízení pro výběr zhotovitele 
stavby Zajištění energetických úspor objektu ZŠ 
U Tenisu, odměna mandatáři bude vyplacena po 
ukončení zadávacího řízení.

Zprávu podal: Mgr. Petr Karola
vedoucí odboru vnitřní správy
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Odbor koncepce a strategického rozvoje pořizoval 
a koordinoval plnění rozvojových koncepcí a pro-
gramů města, pořizoval dílčí studie a projekty 
rozvoje města. Záměry dlouhodobého rozvoje 
projednával s veřejností. Komplexně zajišťoval
projektové dokumentace k investičním akcím 
města. K výběru klíčových investic sloužil nejen 
Strategický plán ekonomického a územního rozvoje 
města Přerova, ústřední dokument pro rozvoj města, 
ale i mnoho dalších studií a koncepcí, které vznika-
ly na půdě jednoho z oddělení odboru, a to oddělení 
koncepce a rozvoje města. Toto oddělení také posu-
zovalo vybrané významné stavební záměry a pro-
jekty z hlediska kvality urbanistického a architekto-
nického řešení a stanovovalo zastavovací, regulační            
a architektonické podmínky zástavby.
Pokud město přikročilo k realizaci vybrané akce, 
bylo snahou najít zdroje vhodné pro spolufinanco-
vání. Tento úkol byl jádrem činnosti oddělení pro-
jektových řízení a dotací, které aktivně vyhledávalo

možnosti a zdroje využití sdruženého financování 
investičních akcí a zajišťovalo přípravu žádostí 
města k využití strukturálních fondů EU a dotač-
ních titulů z rozvojových státních či krajských 
programů. 
Pokud se na realizaci akce podařilo nalézt finanční 
zdroje, bylo nutné zajistit veškerá vyjádření a stano-
viska dotčených subjektů. Jedním z nejdůležitějších 
byl soulad s územním plánem, jehož pořízení spa-
dalo do kompetence oddělení územního plánování. 
Toto oddělení, zejména jako představitel státní 
správy, bylo pořizovatelem územního plánu města 
Přerova, včetně jeho změn, pořizovalo územně 
analytické podklady a územní studie, poskytovalo
územně plánovací informace o podmínkách využí-
vání území a změn jeho využití a vykonávalo další 
činnosti. Toto oddělení na požádání pořizovalo
územní plány a jejich změny ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností.

Odbor koncepce a strategického rozvoje 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34                                                telefon: 581 268 111
(14)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
územního plánování

(5)

oddělení
projektových řízení          

a správy dotací
(3)

oddělení koncepce                 
a rozvoje města

(5)
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Oddělení koncepce a rozvoje města

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

Rozpočet původní:                                 5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               5 000,00 Kč
Plnění:                                                    3 650,00 Kč
% plnění:                                                    73,0

Jednalo se o podíl na tržbách za využití reklamních 
panelů umístěných v rámci autobusových zastávek, 
který byl vyúčtován firmou CITY-TOOLS, s. r. o.

Výdajová část rozpočtu

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             70 000,00 Kč
Čerpání:                                               35 000,00 Kč
% čerpání:                                                  50,0

Dle smlouvy o poskytnutí příspěvku na opravu 
ohradní zdi v uličce mezi ul. Pod Valy a Horním 
náměstím (tzv. fortně) bylo vyplaceno 50 % přís-
pěvku. Druhá polovina bude uhrazena po dokonče-
ní opravy a vyúčtování příspěvku.

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

Rozpočet původní:                            280 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        513 700,00 Kč
Čerpání:                                             363 820,00 Kč
% čerpání:                                                   70,8

Finanční prostředky byly vynaloženy na:
 analýzy, studie a veřejná slyšení zpracovávané 

externími experty nebo expertními organizace-
mi – stanovisko statika a technická pomoc na 
stanovení nezbytných nákladů k možnosti 
využití objektu Trávník 30 (bývalý Chemo-
projekt) na Městskou knihovnu, dopravní studie 
ul. Sokolovská a příjezdu ke sportovnímu areálu 
v Kozlovicích, Program ekovýchovného pobytu 
pro žáky 1. stupně ZŠ, studie proveditelnosti 
DiscGolfparku u Laguny,

 pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů            
a plánů před samotným zpracováním projekto-
vých dokumentací, které mají potenciální 
souvislost s budoucím pořizováním dlouhodo-
bého majetku – dopravně urbanistická studie 
lokality Pod Hvězdárnou,

 ocenění pro majitele vítězných objektů v soutěži 
Fasáda roku 2012, včetně odlitků desek k upev-
nění na oceněné objekty.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb   
a územního rozvoje (infrastruktura)

Rozpočet původní:                            500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                 12 471 200,00 Kč
Čerpání:                                         8 961 347,50 Kč
% čerpání:                                                   72,0

Finanční prostředky byly použity na úhradu účelo-
vých dotací podle programu podpory výstavby 
technické infrastruktury na základě předložených 
faktur.

Přehled dotací poskytnutých v roce 2012

Buček - 15 RD, Kozlovice 482 585,00

Buček - ČOV pro 5 RD 90 875,00

Bytstudio - 19 RD, Popovice 1 900 000,00

NEMO, Přerovské zahrady - TI pro 
16 RD

1 600 000,00

AVČ s.r.o. - TI pro 16 RD 1 300 000,00

ROGIN Zero s. r. o. - 9 RD, Vinary 1 462 500,00

T. 119 974,50

V. 61 533,00

H., Lýsky – ČOV 20 873,50

Č., Lýsky – ČOV 10 217,50

S., Újezdec - TI pro 12 RD 1 200 000,00

K. (B.), B - TI pro 6 RD 600 000,00

H., Kozlovice - ČOV 11 000,00

G., Kozlovice - ČOV 41 439,00

A. + H., Kozlovice - ČOV 40 175,00

K., Kozlovice - ČOV 40 175,00
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Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.)

Rozpočet původní:                          8 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        9 770 000,00 Kč
Čerpání:                                           9 770 000,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

Na základě smlouvy o poskytnutí provozního a in-
vestičního příspěvku společnosti Regionální letiště 
Přerov, a. s., pro rok 2012 byla vyplacena částka 
8 000 000 Kč. Při vyúčtování roku 2011 společnost 
vrátila částku 1 774 746,03 Kč a současně požádala 
o její převedení do roku 2012. Následně po 
schválení zastupitelstvem bylo vyplaceno dalších 
1 770 000 Kč.

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

Rozpočet původní:                         1 681 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                      10 012 800,00 Kč
Čerpání:                                           4 315 860,60 Kč
% čerpání:                                                 43,1

Finanční prostředky byly použity na projektové 
dokumentace zpracované pro účely návrhu na 
vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební 
povolení a skutečného provedení stavby např. na 
akce: Jižní předpolí Tyršova mostu, Skládka TKO 
Žeravice II – rozšíření úložiště, Zámek Přerov –
hradní příkop, Domov důchodců – rozšíření, akce 
v rámci IPRM Přerov-Jih, Městský dům – regene-
race, Protipovodňová opatření.

Oddělení projektového manažera

Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                                       0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          352 400,00 Kč
Čerpání:                                             352 351,89 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o vratku části dotace z Regionálního 
operačního programu Střední Morava k projektu 
Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově. 
Platební výměr byl vydán Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Morava na základě provedené-
ho auditu celého projektu.

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
(projektový manažer)

Rozpočet původní:                               14 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             14 000,00 Kč
Čerpání:                                                 6 252,00 Kč
% čerpání:                                                   44,7

Byly uhrazeny poplatky za zveřejňování údajů              
v Informačním systému o veřejných zakázkách             
a poradenské společnosti za management IPRM 
Přerov-Jih

Projektové dokumentace (projektový manažer)

Rozpočet původní:                             950 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      3 289 800,00 Kč
Čerpání:                                          1 230 378,00 Kč
% čerpání:                                                 37,4

Finanční prostředky byly použity zejména na úhra-
dy poradenských a konzultačních služeb na zpraco-
vání žádostí o dotace u následujících projektů:
 Energetické úspory ZŠ Trávník, ZŠ Velká 

Dlážka, ZŠ Komenského v Předmostí. Finanční 
prostředky byly použity na úhradu energetického
posouzení provedených energetických opatření 
na objektech škol. Tento posudek se dokládá po 
prvním roce od ukončení realizace akce posky-
tovateli dotace z OPŽP. Dále se jedná o vyčle-
něné prostředky na úhradu odměny externí 
poradenské firmě za zpracování úspěšných 
projektových žádostí o dotace z OPŽP na 
energetické úspory škol stanovené procentuálně 
(1,5 %) podle výše přiznané dotace,

 Kompostárna Přerov-Žeravice – uzavřena 
smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci           
a následný dotační management se společností 
Grantika České spořitelny a. s., úhrada probíhá 
dílčími platbami,

 na akce Energetická opatření ZŠ Svisle a Ener-
getická opatření ZŠ U Tenisu byla podána 
žádost o dotaci z OPŽP. Projektové dokumen-
tace a žádosti o dotace byly na základě smluvní-
ho vztahu zpracovány externí společností 
RotaGroup s. r. o. Oba projekty byly úspěšné              
a budou podpořeny dotací z OPŽP.
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 Zajištění přenosu dat v územní samosprávě 
města Přerova. Žádost o dotaci byla podána 
v prosinci 2010. Projektová žádost byla úspěšná 
a bude podpořena dotací ve výši 81 mil. Kč 
z Integrovaného operačního programu. Postupně 
dochází k plnění smlouvy s externím partnerem 
RPSC ideas s. r. o., který vede dotační mana-
gement projektu.

 Parkoviště a komunikace Jižní čtvrť II. etapa –
IPRM Přerov-Jih. Město uzavřelo rámcovou 
smlouvu se společností RENARDS, s. r. o. na 
projektový management a zadavatelskou činnost 
pro projekty města v rámci IPRM Přerov-Jih. 
Ke každému projektu jsou pak uzavírány dílčí 
smlouvy na projektový management a zadava-
telskou činnost. Akce Parkoviště a komunikace 
Jižní čtvrť II. etapa měla být jednou z posled-
ních akcí města v rámci realizace IPRM.

Oddělení územního plánování

Výdajová část rozpočtu

Územní plánování (studie a ÚPD)

Rozpočet původní:    550 000,00 Kč
Rozpočet upravený: 2 379 000,00 Kč
Čerpání:    850 509,00 Kč
% čerpání:                                                  35,8

V roce 2012 bylo investováno do pořízení staveb-
ním zákonem stanovené již 2. aktualizace územně 
analytických podkladů (ÚAP). Jedná se již o stan-
dartní práce na aktualizaci ÚAP.
Platné územní plány obcí obsahují tzv. sledované 
jevy, které se v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, stávají součástí územně analytických 
podkladů obce s rozšířenou působností. Spolu             
s ostatními sledovanými jevy jsou pak podkladem 
pro rozbor udržitelného rozvoje obcí (součást 
nových územních plánů).
Pro možnost provázání dat z územních plánů          
a územně analytických podkladů byla potřeba jejich 
„usazení“ do zeměpisných souřadnic (georeferenco-
vání dat).

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
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(11)

Oddělení majetkoprávní

V roce 2012 spravovalo oddělení služby a práce 
nevýrobní povahy, různé finanční výlohy, tj. platby 
za vyhotovení geometrických plánů a znaleckých 
posudků při prodeji pozemků, za zveřejnění inzerátů 
v tisku za výběrová řízení, platby nájemného za 
užívání pozemků statutárním městem, dále platby 
daní z převodu nemovitostí, úhrady kupních cen za 
výkupy pozemků, případně budov do majetku 
statutárního města Přerova. 
MPO neuzavírá žádné smlouvy, ani dohody o pro-
vedení a dodání prací, např. smlouvy o dílo. Z těchto 
důvodů a dále proto, že výdaje oddělení jsou odvislé 
od nákladů vycházejících z vyřizování žádostí, podá-
ní a rozhodnutí o nich v orgánech města, které se 
týkají dispozic s majetkem města, jejich počtu a je-
jich druhu (prodej, nájem nemovitostí), nelze přesně

stanovit výši jednotlivých položek rozpočtu. K jejich 
čerpání tedy docházelo průběžně na základě podání 
a došlých žádostí o pronájem pozemků nebo nebyto-
vých prostor, o směnu a převody nemovitostí z ma-
jetku nebo do majetku města a rozhodnutí o nich 
v orgánech města. Z toho vyplývá, že oddělení
objednávalo a následně hradilo náklady za vyhoto-
vení znaleckých posudků, geometrických plánů                
a ostatní náklady vyplývající z vyřizování jednotli-
vých došlých žádostí. Nelze také přesně určit počet 
vyhlašovaných výběrových řízení na nájmy volných 
nebytových prostor, pozemků nebo na převody 
nemovitostí a z toho vyplývající náklady na inzerci. 
V návrhu rozpočtu nebylo zohledněno ukončení 
nájmů ze strany nájemců, ani kolik bude na základě 
došlých žádostí uzavřeno nových nájemních smluv. 
V průběhu roku 2012 bylo vystaveno 107 objedná-
vek a likvidováno 229 faktur.

Odbor správy majetku a komunálních služeb
orgán magistrátu pro výkon samosprávy

sídlo: Blahoslavova 3 telefon: 581 268 111
(37)

vedoucí odboru
(1)

oddělení majetkoprávní
(11)

oddělení správy   
ostatního majetku             

a komunálních služeb
(8)

oddělení bytové správy

                                 (10)

oddělení investic                 
a technické správy

(6)
oddělení majetkoprávní

sekretariát
(1)
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Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                     1 650,00 Kč
% plnění:                                                        -

Jednalo se například o příjmy za ověřování podpisů.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   42 400,00 Kč
% plnění:                                                        -

Jednalo se o přijaté platby za výběrová řízení na 
pronájem nebytových prostor.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

Rozpočet původní:                               130 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 365 600,00 Kč
Plnění:                                               1 469 968,00 Kč
% plnění:                                                     107,6

Jednalo se o příjmy za zřízení věcných břemen na 
pozemcích v majetku statutární města Přerova.

Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet původní:                            1 552 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 857 000,00 Kč
Plnění:                                               2 156 477,40 Kč
% plnění:                                                      116,1

Jednalo se o příjmy za pronájmy pozemků nebo 
jejich částí v majetku statutárního města Přerova, a to 
například pozemků k zahrádkářským účelům, pod 
garážemi, užívaným pro umístění prodejních stánků 
a pozemkům pro reklamní účely. 

Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             530 800,00 Kč
Plnění:                                                919 408,00 Kč
% plnění:                                                      173,2

Jednalo se o příjmy ze škodních událostí. Celkem 
bylo řešeno 16 škodních událostí, z toho 1 na služeb-
ním vozidle (10 758 Kč) a 15 na majetku města, např. 
zatopení v objektu Gymnázia J. Blahoslava, vyhořelé 
kontejnery, poškození dopravního značení, rozbitá 
vývěsní skříňka před kinem Hvězda (908 650 Kč)             
a bylo hlášeno 5 úrazů na chodnících (odškodněny 
byly 2 v částce 44 864 Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   69 700,50 Kč
% plnění:                                                         -

Jednalo se o přijaté náhrady za věcná břemena za 
prodej garáží, znalecké posudky a jiné.

Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet původní:                          13 401 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 401 700,00 Kč
Plnění:                                            17 984 500,00 Kč
% plnění:                                                     134,2

Příjmy z prodeje pozemků byly odvislé od rozhod-
nutí orgánů města na základě došlých žádostí.
Jednalo se především o příjmy z prodeje pozemků 
nebo jejich částí za účelem výstavby rodinných 
domů, garáží, provozních staveb firem, rozšíření 
vlastnických parcel žadatelů, dořešení majetkopráv-
ních vztahů k již užívaným pozemkům žadateli nebo 
zastavěnými stavbami ve vlastnictví žadatelů. 
Veškeré prodeje pozemků byly řešeny a předloženy 
k rozhodnutí orgánům statutárního města Přerova 
průběžně na základě došlých žádostí. Byl realizován 
prodej pozemků pod stavbami ve vlastnictví Staveb-
ního bytového družstva.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          7 000 000,00 Kč
Plnění:                                               4 117 440,00 Kč
% plnění:                                                      58,8

V roce 2012 byly prodány 2 nebytové prostory na ul. 
Kainarova a holobyty na ul. Kojetínská.

Výdajová část rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet původní:                            5 300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        12 810 600,00 Kč
Čerpání:                                          10 074 516,86 Kč
% čerpání:                                                      78,6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu 
nájemného za užívání pozemků statutárním městem 
Přerov na základě uzavřených nájemních smluv, 
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případně úhradu za užívání pozemků statutárním 
městem bez právního důvodu. Dále byly hrazeny 
náklady za zveřejnění inzerátů na výběrová řízení, 
příp. nabídek volných pozemků pro využití k zahrád-
kářským účelům v tisku Přerovský deník, Mladá 
fronta, Hospodářské noviny, příp. jiných regionál-
ních denících, na internetové adrese České pošty 
st. p., znalecké posudky a geometrické plány. 
Znalecké posudky a geometrické plány byly vyhoto-
vovány jednak na základě vyřizování došlých 
žádostí o prodej nemovitostí ve vlastnictví státu-
tárního města Přerova a jednak dle vzniklých potřeb 
ocenění nemovitostí v majetku statutárního města 
Přerova. K čerpání finančních prostředků docházelo
průběžně během celého roku, dle vyřizování jednot-
livých žádostí a dle dalších potřeb, vyplývajících 
z narovnání majetkoprávních vztahů k nemovitému
majetku.  
Z vyčleněných finančních prostředků byly hrazeny 
jednorázové úhrady vlastníkům pozemků, kteří 
zřizují věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro 
statutární město Přerov za účelem údržby a opravy 
zařízení v majetku statutárního města Přerova, 
případně úhrady ušlého zisku. Dále bylo hrazeno 
vrácení účastnického poplatku zájemcům o výběrové 
řízení v případě, že účastnický poplatek byl uhrazen 
předešlý rok. Hrazeny byly rovněž daně z převodu 
nemovitostí, které Finanční úřad v Přerově vyměřil 
statutárnímu městu Přerov jako prodávajícímu za 
uskutečněné prodeje nemovitostí, případně jako 
ručiteli při odkoupení nemovitostí do majetku
statutárního města Přerova, když prodávající neuhra-
dil daň z převodu. V roce 2012 byly realizovány 
následující výkupy pozemků:
 p. č. 3443/64,3443/66 v k. ú. Přerov za kupní 

cenu 263 860 Kč (MSEM),
 p. č. 5207/73, p. č. 5215/5 v k. ú. Přerov za 

kupní cenu 969 300 Kč,
 p. č. 6752/57 v k. ú. Přerov za kupní cenu

318 160 Kč (Výstaviště Přerov),
 p. č. 6773/1 v k. ú. Přerov za kupní cenu 

746 700 Kč,
 p. č. 1018/1 v k. ú. Přerov za kupní cenu 

218 815 Kč,
 p. č. 5935/19 v k. ú. Přerov za kupní cenu

1 063 070 Kč,
 p. č. 6784/4, p. č. 6784/6 v k. ú. Přerov za kupní 

cenu 84 000 Kč,
 p. č. 6784/5,8, p. č. 6800/2 v k. ú. Přerov za 

kupní cenu 77 250 Kč.

Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet původní:                            6 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         6 700 000,00 Kč
Čerpání:                                            6 613 377,00 Kč
% čerpání:                                                      98,7

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění 
majetku statutárního města Přerova včetně spolupo-
jištěných subjektů na základě uzavřených pojistných 

smluv, havarijní pojištění motorových vozidel a po-
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidel a odpovědnosti za škodu, pojištění lesních 
porostů, pojištění hospodářských zvířat a pojištění 
odpovědnosti zastupitelů. Byly vyplaceny spolu-
účasti v důsledku úrazů, způsobených pádem občanů 
na chodnících.

Oddělení investic a technické správy

Oddělení zajišťovalo správu a provoz domovního 
majetku statutárního města Přerova a realizaci inves-
tičních akcí. Jednalo se především o provádění 
údržby a oprav nemovitostí, které byly přímo ve 
správě odboru správy majetku a komunálních služeb
– kapličky, úřadovny, hasičské zbrojnice a další 
vybrané nemovitosti. Z provozních nákladů se jed-
nalo zejména o úhradu nákladů za energie – vodu,
teplo, plyn, elektrickou energii, telekomunikační 
poplatky a jiné. U stavebních oprav hradil běžné 
opravy nájemce (v případě, že obecní majetek je 
pronajat), opravy nad rámec běžné údržby hradil
pronajímatel, což je statutární město Přerov.
Při správě obecních nemovitostí provádělo oddělení 
spíše opravy nemovitostí jako celku, byť mnohdy po 
etapách (v případě nedostatku finančních prostředků),
než řešení provizorní, které vyřeší momentální 
závadu či problém, ale v konečném důsledku to není 
řešení dlouhodobé a především efektivní. V případě 
provádění oprav po haváriích se oddělení snažilo
najít takové řešení, aby odstranění havárie bylo 
trvalého charakteru.
V roce 2012 byla zpracována 1 projektová doku-
mentace, uzavřeno 49 smluv o dílo. V souvislosti se 
správou a údržbou majetku města bylo vystaveno 
287 objednávek a likvidováno 702 faktur.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

Rozpočet původní:                               225 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             365 000,00 Kč
Plnění:                                                 464 385,25 Kč
% plnění:                                                      127,2

Jednalo se o příjmy za přefakturované vodné             
a stočné a srážkovou vodu.
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Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:            49 759 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                     28 809 400,00 Kč
Plnění:                         28 885 940,34 Kč
% plnění:                        100,3

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv uzav-
řených na pronájem nebytových prostor v majetku 
statutárního města Přerova. V I. pololetí oddělení 
evidovalo i příjmy za pronájem bytů a nebytových 
prostor spravovaných Domovní správou města 
Přerova.

Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet původní:     920 100,00 Kč
Rozpočet upravený: 990 100,00 Kč
Plnění:            1 044 769,26 Kč
% plnění:                       105,5

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:              0,00 Kč
Rozpočet upravený: 0,00 Kč
Plnění:               105 146,60 Kč
% plnění:               -

Přijaté náhrady souvisely s vyúčtováním plynu
a elektřiny za nebytové prostory.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí (Veverka)

Rozpočet původní:                         25 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        25 000 000,00 Kč
Plnění:                                             27 429 314,00 Kč
% plnění:                                                     109,7

Příjmy byly naplňovány na základě úhrady kupních 
cen po uzavření smluv o převodu bytových jednotek 
do vlastnictví stávajících nájemců. Prodej bytových 
jednotek z majetku statutárního města Přerova 
zajišťovala Advokátní kancelář JUDr. Veverka, 

Mgr. Derychová, JUDr. Neulsová. 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí (DSMP)

Rozpočet původní:                            2 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 500 000,00 Kč
Plnění:                                               2 753 111,00 Kč
% plnění:                                                110,1

Domovní správa města Přerova zajišťovala prodej 
volných bytových jednotek v prodaných domech       
a uhrazené částky odváděla na účet města.

Výdajová část rozpočtu

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-
ciálních plodin a zvláštní veterinární péče 

Rozpočet původní:     100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:     100 000,00 Kč
Čerpání:                                  37 356,00 Kč
% čerpání:                            37,4

Finanční prostředky byly čerpány na:
 nátěr kotců         25 401,00 Kč
 opravu branek                     11 952,00 Kč
Z důvodu naplněnosti útulku nebylo možno provádět 
opravu podlah v kotcích.

Základní školy

Rozpočet původní: 0,00 Kč
Rozpočet upravený:                  830 000,00 Kč
Čerpání:                0,00 Kč
% čerpání:                -

Finanční prostředky určené na opravu fasády ZŠ Za 
Mlýnem 1 nebyly čerpány. Smlouva byla podepsána 
v roce 2013.

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 
audiovizuálních archiválií

Rozpočet původní:                               765 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           765 000,00 Kč
Čerpání:                                              663 025,16 Kč
% čerpání:                                                     86,7

Finanční prostředky byly čerpány na:
 výměnu vodovodního potrubí ve sklepních 

prostorách                                     98 340,00 Kč
 servis digitálního přístroje             130 006,00 Kč
 nátěr zábradlí bočního vstupu do kina                   

a restaurace                                     79 200,00 Kč
 obnova hlavního schodiště             467 786,00 Kč
 zasklení rozbité vývěsní tabule                

(hrazeno z pojistné události)          13 639,00 Kč

Dále byla hrazena dotace na teplo, srážková voda, 
vodné a stočné.
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Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

Rozpočet původní:                                 30 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            30 000,00 Kč
Čerpání:                                                  4 860,00 Kč
% čerpání:                                                      16,2

Finanční prostředky byly čerpány na revizi elektro-
nického zabezpečovacího systému. Vzhledem k to-
mu, že další zdroje byly určeny na případné havárie 
a opravy, které nebylo nutné provádět, nebyly finan-
ční prostředky vyčerpány.

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 
zámek)

Rozpočet původní:                           1 175 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 366 100,00 Kč
Čerpání:                                               864 561,51 Kč
% čerpání:                                                    63,3

V případě zámku byly finanční prostředky čerpány 
na vyúčtování elektrické energie za rok 2011, zálohy 
na elektrickou energii, teplo a srážkovou vodu.
K nižšímu čerpání došlo v souvislosti s předáním 
Galerie města Přerova Kulturním a informačním 
službám města Přerova. Na zámku byly realizovány 
tyto stavební práce:
 oprava fasády na nádvoří                30 732,00 Kč
 vymalování průjezdu a oprava dveří         

17 378,00 Kč
 opravu zdi zámeckého příkopu       71 832,00 Kč
 vybourání zazděných dveří             19 404,00 Kč
 výrobu kovové mříže                     22 080,00 Kč
 opravu WC Mervartova sálu           4 780,00 Kč
 nájezd pro vozíčkáře                         9 821,00 Kč

              

V objektu Městského domu byly realizovány násle-
dující práce:
 oprava havárie vodoinstalace          22 304,00 Kč
 oprava maleb po zatečení                5 628,00 Kč
 oprava havárie vodovodního potrubí na TGM 8
                                                             19 904,00 Kč
 údržba parketových podlah             37 364,00 Kč
 odstranění holubího trusu             43 560,00 Kč
 výměna bojleru v kuchyni                9 677,00 Kč
 oprava mixážního pultu                    4 897,00 Kč
 oprava a výměna vadných svodů     13 735,00 Kč

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí 
(kaple, sochy aj.)

Rozpočet původní:                        1 340 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 000 000,00 Kč
Čerpání:                                            307 189,04 Kč
% čerpání:                                                    30,7

Mimo záloh na elektrickou energii byly výdaje 
čerpány na následující stavební práce:
 nasvícení kaple v Lověšicích            3 103,00 Kč
 opravu kovových prvků památníku Lazce
                                                                3 895,00 Kč
 okapový chodník kaple Žeravice     51 514,00 Kč
 vymalování kaple Žeravice              20 630,00 Kč
 nátěr střechy a okapový chodník kaple Újezdec 
                                                      158 838,00 Kč
 opravu soklu památníku na Želatovské ul. 

(partyzán)                                         7 200,00 Kč
 zabezpečení podstavce sochy „Dobytí vesmíru“ 

                                                        5 430,00 Kč
 opravu obkladu soklu „Signály z vesmíru“   

                                                         3 600,00 Kč
K nižšímu čerpání došlo v důsledku nerealizace 
některých plánovaných oprav v důsledku nedořeše-
ných majetkoprávních vztahů k nemovitostem – např. 
pozemky v okolí pomníku v Lazcích u Olomouce           
a problémy při stanovení technologického postupu 
včetně použitých materiálů při opravách pomníků             

a soch s památkáři.

Zájmová činnost v kultuře 

Rozpočet původní:                                65 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                             65 600,00 Kč
Čerpání:                                                 46 850,00 Kč
% čerpání:                                               71,4

Firmě Immotel bylo hrazeno nájemné a paušální 
platby v souvislosti s užíváním nebytových prostor –
šaten v objektu budovy Kratochvílova 3.

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 
domovního majetku) 

Rozpočet původní:                            7 034 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         7 034 000,00 Kč
Čerpání:                                            4 231 598,00 Kč
% čerpání:                                                   60,2

Výdaje v oblasti bytového hospodářství jsou spojeny 
s privatizací bytového fondu statutárního města 
Přerova. Výdaje byly čerpány zejména na úhradu 
daně z převodu nemovitostí, na slevy poskytované 
nabyvatelům bytových jednotek včetně dotací do 
fondů oprav jednotlivých privatizovaných domů      
a jako odměna na zajištění prodeje bytových 
jednotek Advokátní kanceláři Přerov JUDr. 
Veverka, Mgr. Derychová, JUDr. Neulsová. Výdaje 
v této oblasti byly čerpány na základě předložených 
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faktur prodejce bytových jednotek. Slevy a dotace 
byly poskytovány až po vkladu kupních smluv, které 
jsou vraceny po registraci katastrálním úřadem, čímž 
došlo k časovému posunu a nižšímu čerpání.

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

Rozpočet původní:                               245 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             245 000,00 Kč
Čerpání:                                                 71 732,06 Kč
% čerpání:                                                 29,3

Byla vypracována projektová dokumentace na opra-
vu WC (24 000 Kč), z důvodu havárie zabezpečen 
monitoring kanalizační přípojky (1 159 Kč) a opra-
vena vnitřní kanalizace (39 511 Kč). Dále byly 
hrazeny zálohy na elektrickou energii. Hlavní pláno-
vaná akce – oprava WC bude realizována v roce 2013.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč
Čerpání:                                                 39 982,80 Kč
% čerpání:                                              100,0

Finanční prostředky byly čerpány na předláždění 
plochy okolo obřadní síně.

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                            9 790 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                       10 739 300,00 Kč
Čerpání:                                           7 823 311,67 Kč
% čerpání:                                                    72,8

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady za 
vodné, stočné, teplo, plyn a elektrickou energii.        
V jednotlivých objektech pak proběhly tyto akce 
většího rozsahu:
 Domov A. Skeneho Pavlovice:
-    oprava kanalizačního potrubí       64 255,00 Kč
-    výměna dveří – nově s automatickým otvíráním    
      v areálu                                         106 020,00 Kč
 Most k životu:
-    výměna lina v dílně a 2 kancelářích 59 263,00 Kč
- vymalování 2. NP + chodby          35 035,00 Kč

 objekt U výstaviště:
- oprava komínu                                 54 043,00 Kč
- oprava topení                                      20 584,00 Kč
 zřízení odběrného místa elektro, Bartošova 8
                                                               12 500,00 Kč
 nátěr památníku Veselíčko            37 014,00 Kč
 úřadovna Újezdec:
-   oprava  a nátěr fasády                    114 492,00 Kč
-    instalace průtokového ohřívače       12 778,00 Kč                                 
 úřadovna Kozlovice:
- vymalování bývalého bytu, sádrokartonový 

podhled                                          19 337,00 Kč
- plynofikace objektu                  287 456,00 Kč
 úřadovna Žeravice:
-    oprava přístřešku pro hasičskou stříkačku   
                                                            119 180,00 Kč
-    přeložení kanalizace                         20 529,00 Kč
-   dodání a montáž elektronického zabezpečovacího 
     systému                                            13 720,00 Kč
 oprava opěrné zídky v ul. Palackého 
                                                            161 611,00 Kč
 MŠ Bajákova:
- výměna krytů radiátorů                 46 000,00 Kč
- nátěr zárubní a dveří                     86 760,00 Kč
 ZŠ a MŠ Malá Dlážka:
- oprava kanalizace                               1 578,00 Kč
- oprava havárie kanalizační přípojky 24 217,00 Kč
- oprava WC                                      73 111,00 Kč
 MŠ Henčlov – výměna oken         42 728,00 Kč
 objekt Jasínkova 17 – oprava římsy 30 445,00 Kč
 objekt Komenského 25:
-    oprava kanalizace                             6 924,00 Kč
-    oprava omítek po zatečení            10 943,00 Kč
 zprovoznění a oprava veřejných WC                  

na nám. Svobody                              7 722,00 Kč
 DDM Atlas – oprava kanalizace a rozvodů vody 

                                                       74 597,00 Kč
   objekt ZŠ Trávník:
- oprava havarijního stavu kanalizace 299 936,00 Kč
-   vybudování příčky                    344 888,00 Kč
 Sokolská 26, předláždění chodníku 64 568,00 Kč
 objekty TSMP, s. r. o. – zateplení separační haly 

                                                32 387,00 Kč
 objekt Chemoprojekt:
-    oprava sociálního zařízení               98 259,00 Kč
-    oprava vodoinstalace                        5 149,00 Kč
-    oprava WC                                        2 496,00 Kč
 objekt Živnostenské školy (SSOZŠ):
- oprava podlah v 5 učebnách         395 880,00 Kč
- oprava střechy                                3 285,00 Kč
 objekt Vysoké školy logistiky:
- zřízení přípojky vody do dílny a dvorního traktu
                                                               15 228,00 Kč
- výměna oken v bufetu                 45 330,00 Kč
- výměna bočních vchodových dveří a úprava 
    nadsvětlíku                                       28 601,00 Kč
- výměna dešťového žlabu pod terasou 6 434,00 Kč
-  zhotovení zábradlí – vestibul, sklep 21 499,00 Kč
-  oprava omítek v suterénních prostorách  
                                                            120 956,00 Kč
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 Gymnázium J. Blahoslava:
- opravu bojlerů                                12 000,00 Kč
- oprava oplocení areálu                 259 619,00 Kč
- sanační práce po vytopení vodou (hrazeno 

z pojistné události)                         488 899,00 Kč
- oprava terasy a obou vstupů do budovy    

                                                       189 710,00 Kč

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov)

Rozpočet původní:                               565 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             565 000,00 Kč
Čerpání:                                             510 746,13 Kč
% čerpání:                                               90,4

Byly hrazeny zálohy na elektrickou energii, plyn,
srážkovou vodu, vodné a stočné, revize elektronic-
kého zabezpečovacího systému hasičské zbrojnice 
v Penčicích a dále:
 oprava střešní krytiny hasičské zbrojnice

v Penčicích                                    29 0970,00 Kč        
 oprava střešních hřebenáčů hasičské zbrojnice 

v Čekyni                                            2 408,00 Kč
 výměna vrat hasičské zbrojnice ve Vinarech            

                                                         54 999,00 Kč
 výměna oken, vstupních dveří a oprava schodiš-

ťových stupňů v hasičské zbrojnici Újezdec
                                                              64 575,00 Kč
 oprava elektroinstalace hasičské zbrojnice           

v Dluhonicích                                 23 768,00 Kč

Investiční akce (ORJ 510)

Rozpočet původní:                          33 340 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      162 056 600,00 Kč
Čerpání:                                       122 861 122,43 Kč
% čerpání:                                                75,8

Jmenovité akce města Přerova v roce 2012 byly
realizovány odborem správy majetku a komunálních 
služeb na základě uzavřených smluv o dílo či jiných 
smluvních vztahů. Na každou jmenovitou akci bylo
provedeno výběrové řízení a vybrán zhotovitel s nej-
výhodnější nabídkou zadavatelem – Radou města
Přerova. O uchazečích vždy rozhodoval orgán obce, 
o stavu realizace a hospodaření byla průběžně infor-
mována Rozvojová a investiční komise Rady města. 

Projektové dokumentace (investice)
Na akci Skládka TKO Žeravice II – rozšíření úložiště 
byly uhrazeny náklady na vypracování dokumentace 
Oznámení záměru rozšíření skládky TKO Žeravice II 
– 2. etapa. Oznámení bylo zpracováno v souladu s § 6
odst. 2 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a zahrnuje biologický průzkum dotčeného 
území a rozptylovou studii. Bylo vydáno pravo-
mocné územní rozhodnutí.

Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova
Čekyně, ul. Borošín – stavební úpravy komunikace
Parkoviště Za mlýnem
Výdaje souvisely s úhradou splátek v rámci splátko-
vého kalendáře po dobu trvání do roku 2014. Stavby 
realizovala společnost EUROVIA CZ a. s., Zlín.

Tyršův most
Stavba nového Tyršova mostu se nachází na řece 
Bečvě v zastavěné části Přerova na místě původního 
mostu zničeného za druhé světové války a později 
nahrazeného provizorní ocelovou lávkou. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU
Charakteristika:    masivní, železobetonový, trámový
Délka přemostění:                69,99 m
Délka mostu:                74,19 m
Délka nosné konstrukce:                              72,99 m
Šířka mostu:                12,50 m
Výška mostu nad terénem:                              8,60 m

Na mostě byla navržena výtvarná výzdoba. Jsou zde 
bronzové sochy zubra a ptáka umístěné na soklech    
z pohledového betonu a sochy tří stromů ze speciál-
ního pohledového betonu. Součástí výtvarné výzdo-
by jsou také lavičky z pohledového betonu. Sochy 
mají samostatné osvětlení z konstrukce vozovky.            
V prostoru pod deskou mostovky mezi trámy je se 
souhlasem investora vedeno několik sítí cizích 
správců. Jedná se o vodovod, plynovod, chráničku 
pro optické kabely kabelové televize a 1 rezervní 
chráničku.
Dopravní řešení na mostě vychází z jeho navrhova-
ného využití pro pěší a cyklisty Celkové náklady na 
stavbu dle zadávacího řízení činily 116 395 000 Kč, 
cenová nabídka byla dodržena. Další náklady souvi-
sely s autorským a technickým dozorem, s realizací 
výzdoby mostu a zajištění bezpečnosti ochrany 
zdraví. Stavební práce realizovala společnost  
SKANSKA CZ a. s., hodnota předané investice 
dosáhla 129 558 672,40 Kč.

Jižní předpolí Tyršova mostu – 1. etapa
Stavební úpravy lokality ul. Mostní řeší jižní předpolí 
nového mostu, zejména v rozsahu dopravních návaz-
ností. Jedná se o:
 křížení místních komunikací v ulicích Mostní, 

Na Marku a Jateční oválnou okružní křižovatkou,
 stavební úpravu stávajících zpevněných ploch, 

místních komunikací, chodníků, včetně doprav-
ního napojení ulice Mostní na Tyršův most, které 
umožní jednosměrnou automobilovou dopravu 
do 3,5 t ve směru z centra města,

 ochranu a přeložky stávajících inženýrských sítí,
 dovybavení komunikací veřejným osvětlení.
Stavba byla zahájena v únoru 2012 a uvedena do 
provozu v květnu 2012. Speciálním stavebním úřa-
dem bylo vydáno rozhodnutí o předčasném užívání 
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komunikací na ul. Mostní – 1. etapy do 31.12.2012. 
Na staveništi nadále probíhá záchranný archeologický 
výzkum v ploše nerealizovaného parkoviště, kde byly 
odhaleny základy kostela sv. Marka a na východní 
straně jsou sanovány základy zřejmě školy Česko-
bratrské. Stavební práce realizovala společnost 
SATES Morava spol. s r. o. Hodnota předané inves-
tice zatím dosáhla částky 7 096 646 Kč. Po skonče-
ném závěrečném archeologickém průzkumu a dopra-
cování nové dokumentace včetně územního a sta-
vebního povolení byly 19.11.2012 zahájeny práce na 
novém parkovišti, dne 06.12.2012 pak zastaveny, 
vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám.

Jižní předpolí Tyršova mostu – 2. etapa
Řešená lokalita se nachází mezi Tyršovým mostem 
a historickým centrem, zasahuje do městské památ-
kové zóny Přerov, zbývající částí do ochranného 
pásma této zóny. Stavební úpravy a budování nových 
místních komunikací byly navrženy tak, aby vyho-
vovaly příslušným normám (zejména ČSN 73 6110)
a jejich parametry tak zároveň vedly řidiče ke 
zpomalení, které je v této lokalitě žádoucí. Základní 
navržené parametry: komunikace z okružní křižo-
vatky směr na Marku – obousměrná dvoupruhová, 
šířka mezi obrubníky 6,5 m. Nad sjezdem k brodu je 
tato komunikace provedena včetně oboustranného 
obrubníku. Dlažba ze žulové kostky byla kladena 
kroužkovou vazbou (stejně jako u ostatních „hlav-
ních“ komunikací). Ul. Pivovarská byla řešena jako 
částečně jednopruhová obousměrná. Stavební práce 
realizovala společnost EUROVIA CS, a. s. Zahájeny 
byly 21.06.2012 a dokončeny 13.10.2012. Investiční 
náklady dle smlouvy o dílo nebyly vyčerpány 
z důvodu vzniklých úspor, v roce 2013 bude uhra-
zena část závěrečného archeologického průzkumu.

Stavební úpravy ul. Dvořákova – 4+1 autobusový 
záliv 
Jednalo se o rekonstrukci stávající místní komuni-
kace, sloužící mimo jiné jako příjezd k hotelu Jana          
a na zlepšení technických parametrů stávajícího 
dopravního napojení. V rámci stavby došlo k rozší-
ření větve křižovatky této místní komunikace se 
silnicí II/434 v ul. Dvořákova, úpravě stávajícího 
autobusového zálivu na ul. Dvořákova ve směru do 
centra, tzn. úpravě nástupní hrany autobusového 
zálivu, přístupových chodníků, nástupiště a nového 
dopravního značení.
Dále byly realizovány stavební úpravy autobusových 
zálivů na ul. Dvořákova ve společné investici se 
Správou silnic Olomouckého kraje p. o.,  prostřed-
nictvím společnosti PSVS a. s., Praha, se kterou má 
město Přerov uzavřenou smlouvu o dílo na částku 
505 981 Kč včetně DPH. V tomto objemu byly
zahrnuty náklady na opravu stávajících 4 autobuso-
vých zálivů spočívající v rozebrání dlážděných ploch
nástupišť, obrubníků a odvodňovacích proužků, nové 
osazení obrubníků nástupišť,odvodňovacích proužků.

V roce 2012 byla stavba finančně dokončena úhra-
dou geometrických plánů pro rozdělení pozemků.

Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB   
a z ulice Jateční 
Stavba řešila vytvoření technické a dopravní 
infrastruktury pro výstavbu na nábřeží PFB. V rámci 
akce byla upravena stávající komunikace na nábřeží 
PFB, zřízena nová přístupová komunikace k pláno-
vané výstavbě na nábřeží PFB z ulice Jateční a nové 
parkoviště při ulici Jateční. Součástí stavby bylo 
také prodloužení veřejného kanalizačního řadu                 
a doplnění veřejného osvětlení. K 31.12.2011 byla 
stavba dokončena, kolaudační souhlas – povolení 
k předčasnému užívání byl vydán v lednu 2012, 
stavební společnosti je držena finanční pozastávka 
z důvodu nedokončení nedodělků z přejímacího 
řízení. Odstranění nedodělků je vázáno na dokončení 
jiné stavby soukromým investorem. Vzájemné závaz-
ky z odsouhlasené dohody byly finančně vyrovnány. 
V roce 2013 bude provedena úhrada faktury za 
technický dozor investora, která nebyla v příslušném 
období doručena na Magistrát města Přerova. 

Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky
Do konce roku 2012 odbor vnitřní správy připravil    
a zahájil zadávací řízení na zhotovitele stavby. 
Čerpání rozpočtu se bude vázat na zahájení stavby, 
předpokládá se v 03-04/2013.

Cyklostezka Osmek 
V druhém pololetí byla realizována cyklostezka, která 
je součástí komplexu cyklotras a cyklostezek ve
městě. Stavba se nachází v zastavěné části Přerova 
na ulici Osmek. Jedná se o plochu po levé straně 
komunikace III/04724 směrem z centra, podél areálu 
Střední školy zemědělské.
V řešené lokalitě byl nevyhovující stav chodníků. 
Účelem stavby bylo zajistit bezpečný pohyb chodců 
a cyklistů, s napojením na stávající cyklostezku kolem
parku Michalov. Stavba byla realizována v trase 
stávajícího chodníku, dotčena byla částečně travnatá 
plocha. V zájmovém prostoru je vedena stávající 
kanalizační stoka, trasa kabelové televize a kabely 
Telefónica O2. Opravou stávajícího chodníku došlo
ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů                   
a zvýšení estetické hodnoty území. Stavební práce 
byly zahájeny 03.09.2012 předáním staveniště a do-
končeny 01.10.2012. Investiční náklady byly z části 
pokryty dotací ze SFDI ČR. V roce 2013 bude
dokončeno vodorovné dopravní značení, které 
vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám 
nebylo možno realizovat v prosinci tohoto roku.
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Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník 
Veřejné prostranství před ZŠ Trávník bylo řešeno 
předlažbou stávající nevyhovující asfaltové plochy. 
Materiálem předlažby byla barevná (šedá, béžová) 
dlažba, v níž byly navrženy motivy dle požadavků 
žáků (bludiště, člověče nezlob se, skákací panáci 
v barvě šedé antracitové a červené). Prostor je 
vymezen čtyřmi stromy v mobilních nádobách. Dále 
vznikla opěrná zídka sloužící k posezení žáků          
a současně tvoří terasu s trávníkem. Dále byl prostor 
vybaven městským mobiliářem – stojanem na kola, 
odpadkovými koši. Stavební práce realizovala 
společnost SATES Morava spol. s r. o. Hodnota 
předané investice dosáhla 1 999 270,40 Kč.

Regenerace sídliště Předmostí – 9. etapa
Předmětem regenerace panelového sídliště v Před-
mostí byla úprava stávajících chodníků na ulicích 
Hranická, Dr. Milady Horákové, Prostějovská a Pod 
skalkou. Stavební práce byly zahájeny 07.09.2012                   
a dokončeny dle smlouvy o dílo 30.11.2012. Práce 
realizovala stavební společnost STRABAG a. s. Cel-
kové investiční náklady činily 6 282 954 Kč. V roce 
2013 bude dokončeno osazení mobiliáře – laviček. 
Na finančním krytí se podílelo Ministerstvo pro 
místní rozvoj v rámci programu regenerace pane-
lových sídlišť.

Odvodnění lokality pod nemocnicí
Cílem tohoto opatření bylo v maximální míře elimi-
novat zatápění dešťovou vodou lokalitu zahrádkář-
ské kolonie pod nemocnicí v Přerově. Jednalo se           
o realizaci dešťové kanalizace v délce 305 m ukon-
čenou výtokovým objektem do řeky Bečvy, která  
slouží pro odvádění dešťových vod za propustkem 
komunikace II/434 v lokalitě za nemocnicí. Stavební 
práce byly zahájeny 25.06.2012 a dokončeny dne 
23.08.2012. Stavbu realizovala společnost STRA-
BAG a. s., investiční náklady činily 3 486 380,31 Kč.

ZŠ Želatovská – energetické opatření – zateplení  
V rámci této stavby bylo provedeno zateplení stá-
vajícího obvodového pláště všech 5 objektů školy. 
Po dohodě s investorem a zpracovatelem energetic-
kého auditu nebylo provedeno zateplení, z důvodu 
členitosti fasády, vstupního předsazeného přízem-
ního objektu a navazující část fasády hlavní budovy. 
Nezateplena bude rovněž část štítových fasád            
s pásovými okny v místě schodišťových prostorů. 
Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou 
se skládá z tepelné izolace tl. 150 mm na bázi samo-

zhášivého stabilizovaného fasádního polystyrenu,

lepícího a stěrkového tmelu, výztužné tkaniny, 
kotevních a doplňkových prvků a konečné povrcho-
vé úpravy – tenkovrstvé silikonové rustikální omítky.
Soklové části objektů byly opatřeny tepelnou izolací 
se sníženou nasákavosti konečnou úpravou tenko-
vrstvou dekorativní mozaikovou omítkou. Dokon-
čení akce přešlo do roku 2012 z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek při provádění dokončova-
cích prací. Následně byla obnovena po dodatečném 
požadavku fasáda 4 garáží. Stavební práce realizo-
vala společnost PROFISTAV Přerov a. s. 

Gymnastická hala ZŠ U tenisu
Předmětem akce byla úprava rozběhové dráhy pro 
umístění pružné akrobatické podlahy (tambl track), 
zvýšení podhledu v určených částech haly dle 
požadavků sportovního gymnastického oddílu. Dále 
byla realizována oprava vstupu o brány do areálu 
hřiště a osvětlení vstupu do samotné haly. Společ-
nost JIPAST a. s., provedla montáž trampolínové 
podlahy a dokončeny byly veškeré práce dle poža-
davku provozovatele. Celkové náklady dosáhly 
částky 445 343 Kč. 

ZŠ U Tenisu – energetické opatření – zateplení
Vzhledem k nepokrytí rozpočtu nebyly stavební 
úpravy realizovány. Předmětem budoucí realizace 
jsou stavební úpravy budovy ZŠ U Tenisu. Vzhledem 
k úspoře energie a ke zvyšujícím se požadavkům na 
tepelnou ochranu budov, dojde k zateplení obvo-
dových stěn, k výměně stávajících oken a dveří               
a k zateplení některých částí střech/teras. Zahájeno 
bylo zadávací řízení na dodavatele stavby. Předpoklad 
částečného finančního krytí ze SFŽP.

Městský dům – šatny, statické zajištění objektu 
Záměrem investora, vlastníka objektu, bylo provést 
stavební úpravy části objektu za účelem zřízení 
zázemí účinkujících Městského domu v Přerově.      
V dvorní části objektu TGM 8 byly zřízeny šatny, 
pokoje a sociální zařízení. Provedeno bylo propojení 
objektu TGM 8 s Městským domem krytým kori-
dorem na úrovní jevištní části. Dle uzavřené smlouvy 
o dílo ze dne 30.09.2011 byl termín dokončení uve-
den do 30.11.2011. Lhůta plnění zakázky byla stano-
vena zadavatelem na 91 kalendářních dnů (září -
listopad 2011). Dodavatel dne 07.11.2011 předložil 
žádost o prodloužení termínu dokončení díla na 
duben 2012, jemuž bylo vyhověno usnesením Rady 
města ze dne 30.11.2011. Stavební práce byly dokon-
čeny ve smluvním termínu a byl vydán kolaudační 
souhlas s užíváním stavby. Součástí dalších prací 
bylo zajištění interiéru nově realizovaných šaten, 
skládající se z typových prvků řady TON a z atypic-
kého vybavení. Stavební práce realizovala společnost 
PS stavební společnost a. s., Přerov. Na vybavení 
objektu se dále podíleli tito dodavatelé: TON a. s.,
Bystřice pod Hostýnem, Truhlářství Hlobil Věžky, 
Elektro Malenda. Hodnota předané investice dosáhla 
14 978 823,45 Kč.
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Městský dům (revitalizace) – Městské informační 
centrum
Nový prostor pro nové Městské informační centrum
tvoří bývalá kancelář prodeje vstupenek v 1 nadzem-
ním podlaží (dále n. p.) Městského domu vlevo ve 
vstupní chodbě z náměstí TGM. K této kanceláři 
byla přidána prostora bočního vchodu (vedle prů-
chodu do dvora domu č. 8), který byl jako druhý 
vchod zrušen. Tyto nové prostory byly vytvořeny 
vybudováním příček a nosné zdi. Dveře zrušeného 
bočního vchodu (únikový východ) byly nahrazeny 
dveřmi do průjezdu bývalého bufetu TGM č. 8. 
Tento únikový východ plně nahradil zrušený boční 
východ na náměstí. V nově navrhovaném prostoru 
byly z důvodů vytvoření větší kapacity provedeny            
2 podlaží – přízemí a galerie. Nad 1. n. p. byl prove-
den lehký dřevěný strop. Galerie ve 2. n. p. je spoje-
na s přízemím lehkými dřevěnými kulatými schody. 
Dále byla součástí vybudování kanceláře informač-
ního centra dodávka a montáž interiéru. Společně 
s touto úpravou byl renovován průjezd objektu TGM
8, provedena nové podlaha – dlažba a vyměněna
vstupní plechová vrata za nová dřevěná. Stavební 
práce byly zahájeny 22.08.2012 a dokončeny, včetně 
interiéru 29.10.2012. V listopadu bylo ukončeno 
kolaudační řízení a objekt předán do užívání. Celko-
vé investiční náklady dosáhly 3 344 138,42 Kč.

Dětské hřiště ul. Vaňkova

Záměr rekonstruovat vnitroblok Vaňkova, vyplynul 
z potřeby dořešit nevyhovující vybavení stávajících 
dětských hřišť. Cílem je změnit strukturu dětských 
hřišť a jejich vybavení, zvýšit bezpečnost dětí           
i chodců, vyřešit vhodné povrchové úpravy pro 
všechny typy účelových zpevněných ploch, vytvořit 
příležitost ke krátkodobému odpočinku pro dospělé, 
doplnit mobiliář – lavice, odpadkové koše, koše pro 
psí exkrementy, stojany pro kola, informační tabuli 
s provozním řádem v areálu dětského hřiště, snížit 
počet sušáků na prádlo a řešit je tak, aby se 
zjednodušila údržba trávníkových ploch. Architek-
tonické řešení klade důraz na vybudování hracích 
celků pro všechny věkové kategorie tak, aby se 
vzájemně nerušily a nepřekážely. Z původních pro-
lézaček nevyhovovala žádná. S ohledem na potřeby 

byl vybudován jeden centrální prostor, dostupný ze 
tří stran. Hrací prvky jsou v pískové jámě, vybrané 
hrací prvky mají charakter posilovny. Jsou odolné 
proti vandalismu a snesou provoz starších dětí                 
i dospělých. Klidovou část navazující na pískovou 
jámu zastřešuje pergola s lavicemi a víceúčelové 
hřiště pro míčové hry, které bylo lokalizováno na 
původním místě. Jeho povrch byl ořezán do přes-
ného obdélníku a lemován pásem plošné betonové 
dlažby. Vzhledem k uzavřenému prostoru vnitro-
bloku, byla místo běžného pevného vyplocení 
použita ze všech stran ochranná síť. Tato je nesena 
na ocelových lankách mezi sloupy. Dvě pevné 
vstupní branky s výplní z červených sítí stejného
typu, spolu s vjezdovou bránou pro údržbu, jsou 
v rozích mezi nosnými sloupky. Povrch, až na malé 
opravy, zůstal původní. Brány pro míčové hry jsou
mobilní, aby se plocha rychle přizpůsobila typu hry. 
Stavební práce byly zahájeny 01.08.2012 a dokon-
čeny byly 23.10.2012. Stavbu realizovala společnost 
SATES Morava spol. s r. o. Celkové náklady činily 
2 710 987,73 Kč.

Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12, Přerov (IPRM)
Stavba řeší provedení víceúčelového hřiště. Jedná se 
o hřiště pro míčové hry a hřiště pro děti 3-12 let. 
Kolem hracích ploch byly provedeny nové dlážděné 
chodníky, osazen nový mobiliář (lavičky, koše a sto-
jany na kola) a doplněna vhodná sadová úprava. 
Všechny hrací prvky, včetně herních ploch, byly
navrženy v souladu s normovými parametry. Hřiště 
řešilo vybudování jednoho centrálního areálu, který 
bude dostupný ze všech směrů. Hrací prvky jsou 
v pískové jámě, která se stává pružným povrchem 
pro tyto typy herních prvků: kolotoč, hračka na 
pružině, čtyřlístek na pružině, vahadlová houpačka, 
lanová sestava, malá tělocvična se skluzavkou                   
a houpačkou. Na chodníku ze zámkové dlažby bylo
umístěno pískoviště s posuvným krytem, tabule 
s počítadlem a byl zde nakreslen skákací panák. 
Vedle tzv. pískové jámy byla provedena dlážděná 
plocha z pryžové dlažby, na které byl umístěn 
pingpongový stůl. Stavební práce realizovala společ-
nost SISKO s. r. o., Přerov, termín dokončení dle 
smlouvy o dílo byl 25.08.2012, investiční náklady 
dosáhly 3 736 612 Kč, finančně se na investici 
spolupodílelo Ministerstvo pro místní rozvoj
prostřednictvím strukturálních fondů EU ve výši 
3 257 200 Kč.

Dětské hřiště Jižní čtvrť III/1-3 (IPRM)
Stavba řešila provedení víceúčelového hřiště. Jednalo
se o hřiště pro děti 3-12 let. Kolem hrací plochy byly
provedeny nové dlážděné chodníky, kontejnerová 
stání, klepače na koberce, sušáky na prádlo, osazen 
nový mobiliář (lavičky a koše) a doplněna vhodná 
sadová úprava. Na hrací ploše bylo nově provedeno
veřejné osvětlení. Všechny hrací prvky včetně 
herních ploch byly navrženy v souladu s normovými 
parametry.
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Hřiště řešilo vybudování jednoho centrálního areálu, 
který je dostupný ze všech směrů. Hrací prvky jsou 
v pískové jámě, která se stává pružným povrchem 
pro tyto typy herních prvků: lanová sestava, kovová 
sestava, kolotoč, dvoumístná houpačka, vahadlová 
houpačka, trojitá hrazda, hračka na pružině, 
čtyřlístek na pružině a lezecká stěna. Stavební práce 
realizovala společnost SATES Morava spol. s r. o., 
termín dokončení byl stanoven 25.08.2012. Inves-
tiční náklady dosáhly 5 029 677,03 Kč, finančně se 
na investici spolupodílelo Ministerstvo pro místní 
rozvoj prostřednictvím strukturálních fondů EU ve 
výši 4 310 000 Kč.

Husova 9, Přerov (IPRM)
V rámci stavebních úprav byla provedena u objektu 
Husova 9 a 7 nová vstupní rampa zajišťující vstup 
do objektů i osobám s omezenou orientací a pohybu. 
Stavební práce provedla společnost PROFISTAV 
Přerov a. s., v termínu do 29.05.2012. Hodnota pře-
dané investice dosáhla 663 769,57 Kč.

Hřbitov Přerov – oprava vodovodu  
Byly realizovány nové vodovodní řady na městském 
hřbitově v délce 600 m, a to až k výtokovým 
stojanům. Hlavní vodovodní řad byl napojen z re-
konstruované vodoměrné šachty umístěné v nové 
části městského hřbitova. Stavební práce zahrnovaly: 
 rekonstrukce stávající vodoměrné šachty, 
 nové rozvody vody, které byly prováděny bezvý-

kopovou technologií (řízený protlak),
 dokopávky ručním výkopem v těžko přístupných 

úsecích,
 uložení hlavního vodovodního řadu, přípojky 

k výtokovým stojanům, napojení rozvodu na 
stávající vodovodní potrubí pomocí navrtávacího 
pasu,

 dodávku a montáž 7 ks výtokových stojanů 
s uzavíracím kohoutem a kolečkem,

 vybourání stávajících betonových bazénků, nové 
betonové šachty z rovných skruží tloušťce stěny
a výtokové stojany.

Stavební práce byly zahájeny 12.03.2012 a dokon-
čeny dle smlouvy o dílo dne 23.04.2012. Realizaci
zajišťovala stavební společnost Všeobecná stavební 
Přerov spol. s r. o., investiční náklady dosáhly
částky 959 390,40 Kč.

Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň 
Jednalo se o stavební úpravy objektu spojené s pro-
vedením nezbytných udržovacích prací a opravou 
fasády bývalé obřadní síně městského hřbitova. Na 
objektu byly realizovány následující stavební práce:
zemní a bourací práce, sanace vlhkého a obvodo-
vého cihelného zdiva s dodatkovou izolací kolem 
celého objektu, výměna střešní krytiny doplněním 
poškozených krokví valbové střechy včetně odvod-
nění nad střešními žlaby, vnější fasáda – jádrová 
štuková omítka s povrchovou barevnou úpravou 
v barvě cigaretová hnědá, výměna výplní okenních
a dveřních otvorů, úprava vstupu do objektu, oprava 
venkovní elektroinstalace s osazením venkovních 
světel na objektu, doplnění nového mobiliáře.
Stavební práce realizované společností Středomo-
ravské stavby s. r. o., byly zahájeny dne 10.04.2012           
a dokončeny 15.08.2012. Investiční náklady činily 
dle smlouvy o dílo 2 236 562,22 Kč. Po dokončení 
stavebních prací byly zahájeny práce na interiéru 
kolumbária dne 12.11.2012 s termínem dokončení 
30.06.2013. Vnitřní úpravy realizuje společnost 
Středomoravské stavby s. r. o., Přerov. Předmětem 
je vybudování kolumbária v objektu opravené staré 
obřadní síně městského hřbitova. Projekt řeší 
kompletní realizaci interiéru budovy s vybudováním 
605 ks schránek pro uložení uren podél vnitřních 
stěn objektu, vybudování obřadního stolu, obkladu 
stěn keramickým obkladem v kombinaci s provětrá-
vaným obložením stěn, položením nové dlažby 
v celé ploše a v jedné úrovni. Konstrukční systém 
použitý pro stavební konstrukce je tvořen cihelným 
nosným zdivem a stropní konstrukce bude dřevěná. 
Investiční náklady dosáhnou hodnoty 2 795 458 Kč. 

Oprava havarijního stavu střechy objektu Most
k životu
Stavební úpravy střešní krytiny objektu sloužícího 
jako chráněná dílna v ul. B. Němce v Přerově. Sta-
vební práce na objektu obsahovaly:
 vybourání stávající živičné krytiny,
 zateplení půdního prostoru,
 realizaci krovu, střešní krytiny z plechových šab-

lon, nového hromosvodu,
 odvodnění střechy, vybudování přípojek do stá-

vající ležaté kanalizace.
Stavební práce byly zahájeny 15.03.2012 a dokon-
čeny 06.06.2012. Realizaci zajišťovala stavební spo-
lečnost VESTAV Group a. s., investiční náklady 
dosáhly 953 022,17 Kč.

Kozlovice – technická infrastruktura pro RD 
Požadavek na vybudování infrastruktury je již třetím 
rokem převáděn do roku následujícího. Odbor 
koncepce a strategického rozvoje zajišťuje projek-
tovou přípravu.

Třídící linka komunálního odpadu 
Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2013, 
předběžně v průběhu I. pololetí.
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Rekonstrukce fontány v parku Michalov 
Byl proveden výběr dodavatele. S ohledem na kli-
matické podmínky již nebylo možné akci realizovat 
v roce 2012. 

Pořízení dopravního hasičského vozidla 
Z vymezených finančních prostředků bude uhrazena 
dodávka dopravního vozidla pro zásahovou jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Přerov. Kupní smlouva 
bude uzavřena se společností IVOCAR Ivančice 
spol. s r. o., v lednu 2013.

Technologické centrum ORP a spisová služba
(výzva 06)
Hrazeny byly jednak náklady na provoz spisové 
služby a její zprovoznění a dále náklady na vybu-
dování serverovny na Magistrátu města Přerova
včetně dodání nutných komponentů v oblasti 
elektrotechniky. Dále bylo zajištěno vybudování, 
provoz a údržba infrastruktury pro provozování 
aplikací a služeb technologického centra ORP Přerov 
(TC ORP), pořízení hostované spisové služby pro 
příspěvkové organizace magistrátu s možností poří-
zení licencí hostované služby nebo samostatných 
licencí SSL i ostatním obcím ve správním obvodu 
ORP a jejich příspěvkových organizací a dále zajiš-
tění rozšíření funkcionality IDM města (tzv. vnitřní 
integrace úřadu), vše v souladu se zpracovanými 
projekty pro dotaci v rámci výzvy č. 06 Integro-
vaného operačního programu, do které se statutární 
město Přerov přihlásilo. Dalším prvkem byla realiza-
ce záložního zdroje – motorového agregátu. Jednalo
se o zřízení záložního zdroje pro potřeby magistrátu
a jeho napojení na stávající rozvod nízkého napětí. 
Dodávka a montáž obnášely pořízení agregátu, 
provedení jeho napojení a vybudování nosné 
ocelové konstrukce pro umístění agregátu mimo 
úroveň stoleté vody vodního toku řeky Bečvy včetně 
přístupu z dlážděného chodníku, oplocení a sado-
vých úprav. Stavební práce byly zahájeny 04.07.2012 
a dokončeny dne 28.08.2012. Stavbu realizovala 
společnost Středomoravské stavby s. r. o., Přerov. 
Na základě požadavku provozovatele byl instalován 
modul GSM pro hlídání množství paliva, který bude 
aktivován po uzavření smlouvy o provozování 
záložního agregátu. Následně bude ukončena              
a fakturována technologická úprava, což se předpo-
kládá v I. čtvrtletí roku 2013.

Oddělení správy ostatního majetku
a komunálních služeb

Oddělení v roce 2012 zajišťovalo správu a údržbu 
zařízení a objektů v majetku města dle plánů na 
sledované období. Tato správa byla zajišťována 
prostřednictvím správců dle uzavřených smluv 
(TSMP s. r. o., Konvička s. r. o, VaK Přerov a. s.),
případně jinými subjekty na základě smlouvy o dílo 
nebo objednávky. Předmětem údržby a oprav byly 
zejména komunikace a jejich zařízení (dopravní
značení, světelná signalizace, odvodnění a další 
prvky), dětská hřiště včetně doplnění o nové prvky, 
změny dopravního značení, veřejná zeleň včetně 
náhradních výsadeb, městský mobiliář, rozšíření 
veřejného osvětlení zejména v místních částech, 
opravy vodohospodářských zařízení, především 
kanalizace v místních částech, odstraňování nepo-
volených skládek a následků vandalismu. V rámci 
technických a finančních možností byly průběžně 
řešeny případné požadavky občanů, zástupců 
místních částí, dále pak úkoly z porad vedení 
Magistrátu města Přerova. Na základě smluv o dílo 
nebo objednávek bylo za sledované období reali-
zováno: 
 18 staveb v rozsahu 100 tis. Kč – 500 tis. Kč, 
 zpracováno 13 projektových dokumentací,
 9 dokumentů technické pomoci na tyto akce, pří-

padně na akce, jejichž realizace je plánována. 
V souvislosti se správou a údržbou majetku města 
bylo vystaveno 85 objednávek a likvidováno 338
faktur. Z přidělených finančních prostředků byly 
v rámci správy majetku dále hrazeny náklady na 
údržbu komunikací, kanalizací, veřejných rozhlasů, 
vodné, stočné, elektrická energie, dále pak akce 
stavebního charakteru (nová parkoviště, rozšíření 
veřejného osvětlení, úpravy komunikací apod.).

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 
dřeva)

Rozpočet původní:                            2 100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 100 000,00 Kč
Plnění:                                               2 787 762,49 Kč
% plnění:                                                132,8

K nárůstu plnění příjmů za těžbu dřeva došlo                 
v důsledku nutnosti kůrovcové těžby, která začala 
v září 2012, přičemž plánovaná těžba byla dokon-
čena v červenci 2012.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 
v místních částech)

Rozpočet původní:                                10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              10 000,00 Kč
Plnění:                                                637 387,00 Kč
% plnění:                                                        -
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Příjmy byly odváděny firmou Vodovody a kanali-
zace Přerov, a. s., na základě vybraného stočného od 
občanů v místních částech Lýsky, Penčice, Dluho-
nice, Kozlovice a Čekyně.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 
místa)

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 200 000,00 Kč
Plnění:                                                  938 061,00 Kč
% plnění:                                                  78,2 

Nižší plnění u příjmů za hrobová místa bylo ovliv-
něno platbami nájemného jednotlivých nájemců hro-
bových míst.

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
(TSMP, s. r. o.)

Rozpočet původní:                           4 680 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 680 600,00 Kč
Plnění:                                              4 739 558,08 Kč
% plnění:                                                101,3

Jednalo se o příjmy uhrazené Technickými službami
města Přerova, s. r. o., za pronájem honitby Svrčov, 
zahradnictví Michalov, hřbitova, skládky Žeravice        
a budovy sídla firmy.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-
klace odpadů)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Plnění:                                               2 450 988,00 Kč
% plnění:                                                102,1

Jednalo se o příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s., 
jako odměny za zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sběr             
a svoz nebezpečných odpadů)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Plnění:                                                  163 787,89 Kč
% plnění:                                                163,8 

Příjmy za sběr a svoz nebezpečného odpadu byly
ovlivněny výší odměn za zpětný odběr elektroza-
řízení, a to na základě smluv se společnostmi
EKOLAMP s. r. o., ELEKTROWIN a. s., a ASE-
KOL s. r. o. Výše odměn je závislá na výtěžnosti     
v daném období a nelze jí dopředu odhadnout.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                  357 682,00 Kč
% plnění:                                                        -

Jednalo se o příspěvek za ztížené lesní hospodaření 
v lesích. Finanční prostředky přišly na účet města až 
koncem prosince 2012, proto je nebylo možné 
zapojit do výdajové části rozpočtu. Bylo požádáno            

o převod do výdajové části rozpočtu roku 2013.

Výdajová část rozpočtu

Pěstební činnost 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Čerpání:                                                  9 059,00 Kč
% čerpání:                                               90,6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správ-
ního poplatku za členství ve Svazu vlastníků obecních 
lesů a certifikaci lesního majetku.

Silnice

Rozpočet původní:                           1 650 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        6 138 700,00 Kč
Čerpání:                                           5 058 503,80 Kč
% čerpání:                                               82,4

Vyčleněné finanční prostředky byly čerpány zejmé-
na na tyto akce: 
 Kozlovice – oprava zpevněných ploch komuni-

kace ke sportovnímu areálu         580 000,00 Kč
 Penčice, ul. Tršická – odvodnění ploch před 

rodinným domem 80/30                 118 000,00 Kč
 ul. Dvořákova – úprava ploch parkoviště včetně 

dopravního značení                       174 000,00 Kč
 Žeravice – zabezpečení břehů mostu
                                                            354 000,00 Kč
 Vinary – oprava zpevněné plochy za kulturním 

domem                                           416 000,00 Kč
 Čekyně, ul. Na Podlesí – oprava části místní 

komunikace                                   400 000,00 Kč
 Újezdec, ul. Nová Čtvrť – oprava místní 

komunikace                                   300 000,00 Kč
 Újezdec, ul. Spojovací, Pod dubičky – oprava 

místní komunikace                         600 000,00 Kč
 ul. Pivovarská – oprava části místní komunikace 

k Hornímu náměstí                      900 000,00 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet původní:                             298 3000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 198 300,00 Kč
Čerpání:                                             900 572,34 Kč
% čerpání:                                                 75,2

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 ul. Kosmákova – rekonstrukce parkoviště
                                                             355 000,00 Kč
 křižovatka ulic Husova – Kojetínská – úprava 

obrub chodníku                               56 000,00 Kč
 nábř. Dr. E. Beneše – odvodnění chodníku  

                                                     48 000,00 Kč
 Penčice, ul. Tršická – dlážděný chodník,             

I. etapa                                          179 000,00 Kč
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Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                 0,00 Kč
Rozpočet upravený:                  390 000,00 Kč
Čerpání:    389 206,40 Kč
% čerpání:                   99,8

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: tis. Kč
 nákup 75 ks označníků                  155 000,00 Kč
 vybudování přístřešku autobusové zastávky 

v Lověšicích včetně projektové dokumentace
                234 000,00 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání       
s kaly (údržba vod. zařízení)

Rozpočet původní:                          1 100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 895 100,00 Kč
Čerpání:                                          1 724 024,00 Kč
% čerpání:                                               91,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 Dluhonice – provizorní sjezd pro čištění 

kanalizace                                 235 000,00 Kč
 Dluhonice – odstranění nánosů z otevřené kana-

lizace (propustek ČD)                   120 000,00 Kč
 Dluhonice – likvidace odpadu ze zatrubněné 

části kanalizace                              91 000,00 Kč
 Dluhonice, ul. U Hřiště – obnova stoky  

                                                    139 000,00 Kč
 Penčice – oprava kanalizace          24 000,00 Kč
 Penčice, ul. Lipňanská – oprava šachty
                                                              27 000,00 Kč
 Lýsky – oprava havarijního stavu kanalizace  

                                                     302 000,00 Kč
 Penčice, ul. Tršická – vyvložkování části 

kanalizace                                      120 000,00 Kč
 Kozlovice, ul. Na Zábraní – oprava ucpané 

kanalizace                                        35 000,00 Kč
 aktualizace kanalizačních řádů        64 000,00 Kč

Na základě smluv z roku 2009 zajišťovala společnost 
VaK Přerov, a. s., provozování kanalizací v místních 
částech (Penčice, Dluhonice, Kozlovice, Čekyně, 
Lýsky), které nejsou napojeny na čističku odpadních 
vod, a to zejména: 
 běžnou údržbu,
 laboratorní rozbory odpadních vod,
 provozní kontroly (průtočnost sítě, poklopů, 

revizních šachet a odstranění drobných závad),
 čištění stokových sítí,
 deratizace,
 uzavírání smluv s odběrateli v souladu se zákonem

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
 zavedení evidence odběratelů,
 přípravu smluv, jejich rozeslání, včetně 1. upo-

mínky,
 přípravu podkladů pro fakturaci, rozeslání faktur 

včetně 1. upomínky,
 průběžné vedení majetkové a provozní evidence,
 kalkulace stočného,
 celkové výdaje dosáhly výše 435 851 Kč.

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Čerpání:                                                 49 017,20 Kč
% čerpání:                                               98,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na opravu 
bezdrátového rozhlasu v Henčlově (20 600 Kč)          
a opravy místních rozhlasů v Čekyni (7 000 Kč)          
a Kozlovicích (12 000 Kč).

Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet původní:                           0,00 Kč
Rozpočet upravený:             2 825 000,00 Kč
Čerpání: 704 885,00 Kč
% čerpání:            25,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: tis. Kč
 vybudování discgolfového hřiště na Laguně

                                                   250 000,00 Kč
 dětské hřiště na ul. Velká Dlážka 324 500,00 Kč
 nákup a osazení herních prvků v areálu Skalka, 

Vinary                                         100 000,00 Kč

Veřejné osvětlení

Rozpočet původní:                           7 880 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          8 481 000,00 Kč
Čerpání:                                           7 948 221,55 Kč
% čerpání:                                                 93,7

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 Horní náměstí – výměna poškozeného sloupu 

veřejného osvětlení (nehoda)        110 000,00 Kč
 ul. Optiky – rozšíření veřejného osvětlení  

                                                       226 000,00 Kč
 křižovatka ul. Kojetínská – Husova – oprava a pře-

sun stožáru světelné signalizace    152 000,00 Kč
 ul. Dvořákova – oprav poškozeného veřejného 

osvětlení (nehoda)                            31 000,00 Kč
 ul. Kratochvílova – oprava poškozeného 

veřejného osvětlení (nehoda)         104 000,00 Kč
 Lověšice, podjezd – instalace veřejného osvětlení 

včetně rozvodů                                 73 000,00 Kč
 ul. Pod Valy – oprava osvětlení hradeb 

(vandalismus)                                42 000,00 Kč
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Především však byly hrazeny platby záloh na 
elektrickou energii veřejného osvětlení (7 200 000
Kč) a platby elektrické energie PSP Technické 
služby (338 000 Kč).

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                               750 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            950 000,00 Kč
Čerpání:                                              708 940,82 Kč
% čerpání:                                                74,6

Finanční prostředky byly například čerpány na úhra-
du záloh a vyúčtování za elektrickou energii Mádrův 
podjezd a podjezd Kojetínská (48 000 Kč), kašny –
vodné (71 000 Kč) a poplatky za srážkové vody 
VaK Přerov, a. s. (158 000 Kč).

Komunální služby

Rozpočet původní:                         92 365 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                        92 365 500,00 Kč
Čerpání:                                          92 311 775,32 Kč
% čerpání:                                               99,9

Technické služby města Přerova, s. r. o., zajišťovaly 
správu, údržbu, provozování a opravy zařízení, 
objektů a dalšího vyčleněného majetku statutárního 
města Přerova, a to v souladu se „Smlouvou o vyko-
návání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na 
provedení komunálních služeb pro statutární město 
Přerov“ a schváleným rozpočtem na dané období. 
Předmětem smlouvy bylo provádět všechny služby, 
činnosti a práce nezbytné pro zabezpečení chodu 
města, tj., provozování systému nakládání s komu-
nálním odpadem, péči o veřejnou zeleň, správu               
a údržbu dětských hřišť, péči o lesy (polesí Svrčov              
a Národní přírodní rezervace Žebračka), správu, 
údržbu a provozování parku Michalov, sportovně 
rekreačního areálu Laguna a skateparku, dále pak 
správu a údržbu veřejného osvětlení a dopravní 
světelné signalizace, správu a údržbu místních 
komunikací, svislého a vodorovného dopravního 
značení, správu, údržbu a provozování veřejných 
pohřebišť (Přerov, Předmostí, Lověšice, Henčlov, 
Dluhonice, Čekyně, Penčice), provozování útulku 
pro opuštěná zvířata, správu a údržbu vodárenských 
zařízení.

Požadavky nad rámec smlouvy byly řešeny na zákla-
dě samostatných objednávek. Lze konstatovat, že 
úkoly v oblasti komunálních služeb byly plněny na 
velmi dobré úrovni a v oblasti komunálních služeb 
nebyly zjištěny vážnější nedostatky ani nebyly 
řešeny závažnější stížnosti ze strany občanů města. 
Na případné požadavky k odstraňování zjištěných 
nedostatků pracovníky odboru správy majetku          
a komunálních služeb bylo ze strany pracovníků 
TSMP, s. r. o., reagováno operativně.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                              700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             750 000,00 Kč
Čerpání:                                               264 529,00 Kč
% čerpání:                                                35,3

Finanční prostředky byly čerpány na nákup odpado-
vých nádob.

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
(EKOKOM)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 605 800,00 Kč
Čerpání:                                              499 828,98 Kč
% čerpání:                                              19,2

Uvedené finanční prostředky byly čerpány na opravu
třídící linky (88 600 Kč), nákup odpadových nádob 
na třídění odpadu, samolepky a nádoby na třídění
odpadu (203 400 Kč).

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             350 000,00 Kč
Čerpání:                                              297 394,00 Kč
% čerpání:                                                85,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na likvi-
daci nepovolených skládek.

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

Rozpočet původní:                           5 620 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          6 811 100,00 Kč
Čerpání:                                           5 927 097,20 Kč
% čerpání:                                                87,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 rezistenci komárů v Národní přírodní rezervaci 

Žebračka                                      17 000,00 Kč
 výměnu písku v pískovištích         105 000,00 Kč
 kácení, ořezy stromů                      390 000,00 Kč
 sečení nepředaných ploch              194 000,00 Kč
 ztráta z provozu veřejných WC     223 000,00 Kč
 deratizace veřejných ploch              60 000,00 Kč
 ul. Kozlovská – odvodnění travnaté plochy 

                                                       48 000,00 Kč
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Dále byly finanční prostředky čerpány na správu                
a údržbu skleníku v Michalově (100 300 Kč), hrazena 
byla rovněž správa a údržba veřejné zeleně – část 
města – jiný správce (3 150 000 Kč).

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-
ciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet původní:                                     400,00 Kč
Rozpočet upravený:                               25 400,00 Kč
Čerpání:                                                 21 872,70 Kč
% čerpání:                                               86,1

Finanční prostředky byly čerpány na nákup čipů           
a provedení kastrace fen umístěných v Útulku pro 
zvířata. 

Oddělení bytové správy 

Oddělení zajišťovalo ve II. pololetí roku 2012 čin-
nosti spojené s provozem a správou domovního 
majetku ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví statu-
tárního města Přerova. Jednalo se především o pro-
vádění údržby, oprav a správu bytového a nebyto-
vého majetku. 

SPRAVOVANÝ MAJETEK K 31.12.2012:  
 bytové jednotky celkem 1 547, z toho např.:

- školnické byty (Za mlýnem 1, ZŠ B. Němcové,
Sportovní 1)                                                     3

- ostatní byty (areál kina Hvězda, ZŠ Čekyně,     
3 byty Horní nám. 10)                                      5

- byty v domech s pečovatelskou službou                  
(z toho 9 bezbariérových)                      308

- bezbariérové byty celkem                     44
- byty ve střešních nástavbách a půdních 

vestavbách se státní dotací                    127
 nebytové prostory                                            104
 ostatní objekty                                                     1    104 

Oddělení se spolupodílelo na správě polyfunkčního 
domu č. p. 3119 na nábřeží PFB s 31 bytovými 
jednotkami, který je ve spoluvlastnictví statutárního 
města Přerova a Bytového družstva Přerov, jež je 
oficiálním správcem. Dále se přímo či nepřímo 
spolupodílí i na správě dalších cca 50 nebytových 

prostor, jako jsou kryty CO, výměníkové stanice, 
kotelny, objektové předávací stanice apod., umístě-
ných jak v domech statutárního města Přerova, tak   
v domech privatizovaných. Statutární město Přerov 
je i nájemcem bezbariérového bytu v domě Dvořá-
kova 1 (bývalá porodnice, vlastník Areál volného
času s. r. o.), přičemž s uživatelkou bytu je sjednána 
podnájemní smlouva. Jedná se o první a zatím jediný 
případ tohoto druhu, vyplývající z ujednání v kupní
smlouvě mezi statutárním městem Přerov a nynějším 
vlastníkem. 

Oddělení zajistilo na základě smluv o dílo nebo 
objednávek ve II. pololetí roku 2012 realizaci 1 stav-
by (akce) v rozsahu nad 500 tis. Kč bez DPH, 
celkem 7 staveb (akcí) v rozsahu 100-500 tis. Kč bez 
DPH, byly zpracovány 2 projektové dokumentace.
V souvislosti se správou a údržbou majetku města 
bylo vystaveno 638 objednávek a likvidováno cca 
850 faktur. Dále byly uzavřeny 3 smlouvy o dílo,              
u kterých vlastní provedení bude až v roce 2013. 
Uzavřeno bylo celkem 69 nájemních smluv včetně 
příslušných evidenčních listů k bytovým jednotkám.

Příklady dalších činností oddělení:
 spoluúčast pracovníků při projednávání a zajiš-

ťování probíhající etapy prodeje bytů včetně 
průběžného vyhotovování potřebných aktuálních 
podkladů a spolupráce se zástupci prodejce,    

 příprava, zpracování, projednávání potřebných 
seznamů, návrhů, podkladů, zajištění prohlídek 
domů a konzultací projektové dokumentace pro 
akce Integrovaného plánu rozvoje města – Přerov 
jih na rok 2013-2015,

 realizace nového způsobu doprodeje doposud 
neprodaných bytových jednotek v již privatizo-
vaných domech, a to výběrovým řízením formou 
tzv. obálkové metody (dokončení z 1. pololetí)
na základě příslušných usnesení Zastupitelstva 
města Přerova,

 ve 2. pololetí roku 2012 se i nadále spolupraco-
valo s kanceláří exekutora při vymáhání dluhů,  

 v souvislosti s odprodejem bytů v rámci tzv. druhé
etapy odprodeje zajišťovalo bezodkladně po 
vzniku společenství vlastníků jednotek (dále SVJ)
zorganizování informativní schůzky a případně 
následně 1. oficiální schůze za účasti notářů 
s volbou výborů nebo pověřeného vlastníka a se 
schválením stanov u nově vzniklých SVJ, což je 
ještě povinnost původního vlastníka dle zákona    
o vlastnictví bytů. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
(byty)

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:             18 300 000,00 Kč 
Plnění:                              17 727 743,58 Kč 
% plnění:                            96,97
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Plánování výše příjmů z pronájmu bytových jednotek 
bylo velmi složité vzhledem k probíhající (2. etapě) 
privatizace bytového fondu statutárního města Pře-
rova. Vzhledem ke složitému procesu nebylo možné 
předem odhadnout počet prodaných bytových jedno-
tek v daném období. 
Nájemné u standardních bytů činilo od 01.01.2011 
47 Kč/m2 a 42,30 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou, 
což odpovídá maximálnímu využití možností 
deregulace nájemného, daných zákonem 107/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích
předpisů a příslušných usnesení orgánů města.  
U bytů zvláštního určení v domech zvláštního určení 
s pečovatelskou službou (DPS) a domů s bezbari-
érovými byty činilo nájemné pouze 18,93 Kč/m2               
a 19,61 Kč/m2, jelikož se na tyto byty nevztahoval 
zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
nájemného, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
v těchto bytech všechny větší opravy včetně výměny 
zařizovacích předmětů hradí pronajímatel. Je tedy 
nutné provoz těchto bytů dotovat na úkor jiných 
bytů, u kterých neprováděním oprav a investic 
dochází ke stále větší zanedbanosti bytového fondu. 
Porovnáním příjmů a nákladů v těchto domech je 
zjišťováno, že náklady výrazně převyšují příjmy 
(nájemné), to znamená, že u oprav (např. výměny 
ZTI, oken apod.) a investic (např. do rekonstrukcí 
výtahů, zateplení obvodového pláště apod.) není           
a nebude za současného stavu dosahováno ani 
dlouhodobé návratnosti. 
Opakovaně je navrhováno (dříve DSMP) zvážit 
sociálně citlivou a problematickou záležitost, a to, 
aby v orgánech statutárního města Přerova bylo co 
nejdříve projednáno zvýšení nájemného u bytů 
zvláštního určení v domech zvláštního určení 
s pečovatelskou službou (dále DPS) a domů s bezba-
riérovými byty. 
Dále je nutné upozornit, že příjmy, tj. výběr nájmu           
a služeb bude v dalších letech značně složitější, 
poněvadž statutárnímu městu Přerov zůstanou po
dokončení prodeje (privatizace) většinou domy              
a byty s nízkopříjmovým obyvatelstvem a velkým 
podílem dlužníků na nájemném a službách s tím 
spojených, neboť byty kupují většinou jen řádně 
platící nájemci. Na bytové komisi dne 29.01.2012 
byl předložen podnět ke změně bytové politiky        
a součástí byl, mimo jiné, návrh na navýšení nájmů.    

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  
(nebytové prostory) 

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                2 650 000,00 Kč
Plnění:                  2 618 618,00 Kč 
% plnění:                98,8

U nebytových prostor pronajímaných i nepronajíma-
ných (kryty civilní ochrany, kotelny, výměníkové 
stanice apod.) v privatizovaných domech je výše 
příspěvku do fondu oprav daná jednotlivými SVJ           
a finanční prostředky musí být zajištěny a zasílány 

měsíčně. Vybrané nájemné u pronajímaných neby-
tových prostor v privatizovaných domech v současné 
době pokryje jejich údržbu (vnitřní vybavení včetně
příslušenství), vklady do fondů oprav SVJ (společné 
prostory domu) a vytváří zisk, kdežto nepronajímané 
nebytové prostory jsou výrazně ztrátové. 
U nebytových, komerčně nepronajímaných prostor
(kotelny, výměníkové stanice apod.), oddělení na-
vrhne, aby uživatel hradil příspěvky do fondu oprav 
příslušných SVJ, případně mu jsou tyto nebytové 
prostory převedeny, odprodány či darovány, u vyřa-
zených krytů civilní ochrany je navržen jejich prodej 
vlastníkům jednotek, nebo přímo SVJ, pokud ovšem 
bude z jejich strany zájem, neboť současný stav je 
pro ně výhodný. Rovněž lze u nevyřazených krytů 
CO, tzv. mírově využívaných jako sklepní kóje, 
zvážit přípravu včetně finančního zabezpečení 
(zaměření, velikost ploch, určení budoucích nájemců 
atd.) případného pronajmutí dosavadním uživatelům 
z řad vlastníků bytů v privatizovaných domech. Dále 
zrušit některé kryty civilní ochrany v privatizova-
ných domech (např. Velká Dlážka 36).  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy
na služby spojené s nájmem – byty)

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:             12 000 000,00 Kč 
Plnění:                11 819 420,00 Kč 
% plnění:                            98,50

Jednalo se o příjmy za služby spojené s bydlením –
zálohy od nájemců bytů za teplo, vodu včetně stoč-
ného, poplatek za odvod dešťových vod, elektřinu, 
plyn a ostatní služby (výtahy, komíny apod.). Ceny 
služeb se rozúčtují na jednotlivé nájemce vždy jednou 
za rok. Dosud neexistuje právní předpis, který by 
stanovoval způsob rozúčtování jednotlivých služeb, 
proto se postupuje podle dříve platných předpisů, 
nedohodnou-li se pronajímatel a nadpoloviční větši-
na nájemců v domě jinak. 
Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných          
s užíváním bytu se stanoví jako 1/12 předpokládaných 
ročních nákladů dle počtu osob hlášených v bytě, 
nedohodnuli se nájemce a pronajímatel jinak, např. 
podle posledního zúčtovacího období, nebo z ceny 
odvozené z předpokládaných cen běžného roku, 
jestliže některé služby v uplynulém období nebyly 
placeny nebo poskytovány. Pronajímatel má právo 
změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře 
odpovídající změně ceny služby nebo z dalších 
oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo 
kvality služby, změny v počtu osob v bytě.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy 
na služby spojené s nájmem – nebytové prostory)

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený: 1 300 000,00 Kč 
Plnění:                                1 344 164,43 Kč 
% plnění:                                         103,40 
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Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním 
nebytových prostor. Jednalo se o vybrané zálohy od 
nájemců nebytových prostor za teplo, vodu včetně 
stočného, poplatek za odvod dešťových vod, elektři-
nu, plyn a ostatní služby (výtahy, komíny apod.). 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí  

Rozpočet původní:                                0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                       0,00 Kč
Plnění:                  3 362 107,43 Kč 
% plnění:                     -

Domovní správa města Přerova zajišťovala prodej 
bytových jednotek v privatizovaných domech formou 
výběrového řízení tzv. obálkovou metodou. Ve 
výběrovém řízení s termínem podání přihlášek do 
21.05.2012 bylo nabídnuto celkem 6 volných bytů 
bez pohledávky. Minimální cena jednoho z bytů, na 
který nebyly podány v předešlých výběrových říze-
ních nabídky, byla snížena včetně alikvotního podílu 
pozemku na 60 % ceny obvyklé, zjištěné znalcem. 
Dále zde byly nabídnuty 4 pohledávky s možností 
odkoupení volných bytových jednotek, na které se 
pohledávky vážou. 
Do výběrového řízení se přihlásilo 12 zájemců, kteří 
podali celkem 15 nabídek. Na 6 volných bytů byly 
podány nabídky, o 7 pohledávek s možností odkou-
pení volných bytových jednotek, na které jsou 
pohledávky vázány, nebyl zájem. Dva zájemci z 8
schválených následně od podpisu kupní smlouvy 

odstoupili, takže v tomto výběrovém řízení byly 
prodány pouze 4 byty a 2 pohledávky včetně bytů, 
na které se pohledávky vázaly. Tříčlenná komise
k otevírání obálek ustavená Domovní správou města 
Přerova vybrala z úplných přihlášek nejvyšší nabíd-
ky za uvedené byty. Šest vybraných zájemců o koupi 
bytů z tohoto výběrového řízení podepsalo smlouvy 
a u všech bytů i pohledávek byly kupní ceny 
uhrazeny ve 2. pololetí roku 2012. Minimální cena 
bytů byla stanovena z cen dle znaleckých posudků 
(rozumí se ceny v místě a čase obvyklé) dle schvá-
lených podmínek výběrového řízení tzv. obálkovou 
metodou. K 31.12.2012 byly uhrazeny ceny bytů      
z výběrového řízení v celkové částce 3 362 107,43 Kč. 

Výběrová řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 21.05.2012

prodané bytové
jednotky

číslo
bytu

velikost bytu
cena

minimální
nejvyšší

nabídnutá cena
cena uhrazená
k 31.12.2012

Jižní čtvrť I/27
1. NP (volný byt)

2
2 + 1

51,53 m²
493 500,00 510 100,00 510 100,00

Jižní čtvrť II/14
4. NP (volný byt)

7
3 + 1

73,13 m²
409 800,00 512 000,00 512 000,00

Jižní čtvrť I/31
2. NP (volný byt)

3
2 + 1

52,01 m²
493 250,00 700 007,00 700 007,00

Jilemnického 2
1. NP (volný byt)

2
2 + 1

54,46 m²
493 200,00 560 000,00 560 000,43

celkem x x 1 889 800,00 2 282 107,00 2 282 107,43

prodané bytové jednotky
(s pohledávkou)

číslo
bytu

velikost bytu
cena

pohledávky
minimální

výše úplaty
za pohledávku 

(úhrada)

cena bytu
(úhrada)

Šrobárova 6
1. NP (volný byt)

1
1+0

23,19 m²
7 894,00 11 000,00 280 000,00

nám. Svobody 4
4. NP (volný byt)

16
2+1+balkon

94,46 m²
16 557,00 56 000,00 800 000,00

celkem x x 24 451,00 67 000,00 1 080 000,00
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1. DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY

K 31.12.2012 bylo evidováno 453 dlužníků (dluhy 
na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 
jednotkách), z toho u 253 dlužníků je dluh do výše

15 000 Kč, u 156 dlužníků ve výši 15 001 Kč až 
50 000 Kč, 34 dlužníků dluží v rozmezí 50 001 Kč 
až 100 000 Kč a 10 dlužníků dluží více jak 100 001 
Kč. Porovnání počtu dlužníků s roky 2010 a 2011 je 
uvedeno v následující tabulce.

dlužná částka v Kč
počet dlužníků

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

do 15 000 234 225 253

15 001 až 50 000 131 146 156

50 001 až 100 000 35 33 34

100 001 a více 10 13 10

celkem 410 417 453

Ze 453 dlužníků již 199 nebydlí v bytech, na které se 
dluh váže. K 31.12.2012 bylo sepsáno 20 výpovědí 
z nájmu bytů, 33 podaných žalob o vyklizení bytu, 
dále bylo podáno 21 návrhů na výkon rozhodnutí          
o vyklizení bytu, náhradního bytu, náhradního 

ubytování a přístřeší, 25 návrhů na nařízení exekuce 
(vymáhání dlužných částek přes exekutorskou 
kancelář), v 23 případech bylo provedeno vyklizení 
bytu (viz tabulka). 

E X E K U C E  (vystěhování)

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Uskutečněné exekuce 15 7 23

Byt předán dobrovolně 3 3 -

Exekuce neuskutečněna - 5 1

Celkem nařízené exekuce 18 15 24

Exekuce uskutečněné k 31.12.2012 proběhly v 9 pří-
padech bez náhrady, ve 14 případech bylo poskytnuto 
přístřeší, z toho v 7 případech nájemci přístřeší od-
mítli. V 1 případě se exekuce neuskutečnila, jelikož 

si nájemce požádal o odklad s tím, že dluhy uhradí, 
což se však nestalo a byt dobrovolně vrátil zpět 
městu.

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2012 za byty (údaje v Kč)

období         nájemné
zálohy

na služby
vyúčtování celkem

1993 – 1998 k 31.12.2011 50 007,00 68 591,00               0,00     118 598,00

1999 – 2011 k 31.12.2011 5 225 893,00 3 433 474,00 1 127 665,00 9 787 032,00

celkem k 31.12.2011 5 275 900,00 3 502 065,00 1 127 665,00 9 905 630,00

1993 – 1998 k 31.12.2012 14 121,00       24 364,00               0,00       38 485,00

1999 – 2011 k 31.12.2012 5 335 391,00 3 240 739,00    962 002,00 9 538 132,00

celkem k 31.12.2012 5 349 512,00 3 265 103,00    962 002,00 9 576 617,00

2. DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2012 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč) 

období         nájemné
zálohy

na služby
vyúčtování celkem

celkem k 31.12.2011      472 831,00 107 663,00   137 291,00      717 785,00   

1993 – 1998 k 31.12.2012        39 121,00      3 684,00              0,00        42 805,00    

1999 – 2011 k 31.12.2012      376 984,00    85 741,00   113 178,00      575 903,00

celkem  k 31.12.2012      416 105,00    89 425,00   113 178,00      618 708,00   
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Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:              20 029 400,00 Kč
Čerpání:                17 094 443,85 Kč
% čerpání:                85,3

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod. 
realizované v objektech bydlení, bytových jednot-
kách. V rámci služeb byly finanční prostředky čer-
pány především na : 
 Gen. Štefánika 4 – projektová dokumentace na 

výměnu vodoinstalace                     27 211,00 Kč
 deratizace všech domů      25 920,00 Kč
 Husova 11 – vyklizení půdy       27 041,00 Kč
 Husova 15 – vyklizení sklepů      30 686,00 Kč
 Jižní čtvrť III/7 – vyklizení volného bytu č. 2  

(po zemřelém)                       19 200,00 Kč
 sečení trávy u více domů                 52 870,00 Kč
 držení havarijní služby                    42 525,00 Kč
 odečty vodoměrů                       23 865,00 Kč
Dále byly prováděny preventivní požární prohlídky, 
revize hasících přístrojů a hydrantů, kontroly komí-
nů, revize a periodické prohlídky plynoinstalací, de-
sinfekce, čištění kanalizace, revize elektroinstalací, 
sečení trávy, vyklizení bytů, půd, sklepů, společných 
prostor, úklidy po opravách a haváriích, likvidace 
odpadů, odklízení sněhu, úklid holubího trusu, 
stěhování, bezpečnostní značení, zhotovení klíčů, 
úklid volných bytů, odečty vodoměrů, havarijní 
služby (elektro, plynoinstalace, topení, vodoinsta-
lace, kanalizace). 

V rámci údržby bylo v průběhu II. pololetí roku 
2012 realizováno například:
 Kratochvílova 20 – oprava volného bytu č. 6                                            

                                                        34 119,06 Kč
 Na hrázi 26 – výměna plynového kotle v bytě č. 7 

                    41 942,88 Kč
 Na hrázi 28 – výměna plynového ohřívače vody

a plynového topidla v bytě č. 1       22 761,24 Kč
 Na hrázi 28 – výměna plynového ohřívače vody 

a plynového topidla v bytě č. 4       22 625,58 Kč
 DPS – Na hrázi 32 – malby společných prostor 

domu                    36 192,15 Kč
 Kainarova 12 – oprava omítek, odstranění plísně, 

malby – volný byt č. 3                     26 926,80 Kč
 Kratochvílova 20 – úpravy plynoinstalace a vý-

měny plynových topidel byt č. 6     60 806,42 Kč
 Kojetínská 1827 – dodání sporáku na tuhá paliva, 

vany, zednické práce – volný byt č. 7     
                                                         25 513,90 Kč

 Jižní čtvrť I/21 – výměna plynových topidel 
v bytě č. 1                       22 059,00 Kč

 DPS – U Žebračky 18 – rekonstrukce nouzového 
osvětlení                       63 507,35 Kč

 Denisova 6 – malba společných prostor domu 
                                  20 200,00 Kč

 Denisova 12 – malba společných prostor domu 
                                   21 400,00 Kč

 Nám. Fr. Rasche 3 – odstranění balkonu  
                   41 500,00 Kč

 Husova 15 – vyklizení společných prostor sklepů 
                    30 686,00 Kč

 Jižní čtvrť II/13 – oprava výtahové plošiny         
u zadního vstupu                   28 698,94 Kč

 DPS – Jižní čtvrť I/25 – oprava sedlové střechy  
                                                             243 789,00 Kč
 Prokopa Holého 1,3,5 – výměna střešních oken 

včetně prací souvisejících             209 211,66 Kč 
 Kopaniny 8 – oprava volného bytu č. 11 

                   79 415,82 Kč
 Denisova 8 – oprava volného bytu č. 8 

                            77 810,70 Kč
 Denisova 12 – oprava volného bytu č. 14 

                  68 330,46 Kč
 Jižní čtvrť II/5 – oprava volného bytu č. 15 

                    19 497,00 Kč
 Jižní čtvrť II/13 – oprava volného bytu č. 6 

                    27 020,50 Kč
 Jižní čtvrť II/13 – oprava volného bytu č. 24 

                    40 524,61 Kč
 Gen. Štefánika 4 – oprava volného bytu č. 14 

                   21 131,00 Kč
 DPS – Tyršova 68 – výměna sklepních oken  

                      95 366,70 Kč
 Jižní čtvrť II/5 – oprava volného bytu č. 32 

                    31 812,00 Kč
 Nám. Fr. Rasche 3 – oprava volného bytu č. 17 

                                  72 903,00 Kč
 Nám. Fr. Rasche 3 – oprava volného bytu č. 19 

                                  39 185,00 Kč
 Husova 11 – oprava volného bytu č. 1 

                                108 412,00 Kč
 Husova 13 – oprava volného bytu č. 5 

                                109 879,00 Kč
 Denisova 10 – oprava volného bytu č. 12  

                  48 749,82 Kč
 Denisova 10 – oprava volného bytu č. 16 

                    40 889,52 Kč
 více domů – opravy požárních zařízení 

                                 109 330,60 Kč
 více domů – drobná údržba, opravy a havárie  

provozní úsek č. 1                         409 365,52 Kč
 více domů – drobná údržba, opravy a havárie  

provozní úsek č. 2                          456 012,07 Kč 
 více domů – drobná údržba, opravy a havárie  

provozní úsek č. 3                          197 421,85 Kč
 U Strhance 13, Komenského 18, Jižní čtvrť I/25, 

Na hrázi 32 – výměna rozdělovačů topných 
nákladů                 104 682,60 Kč

 vklady do fondu oprav (SVJ) – byty 
              1 834 641,00 Kč
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Dále byly prováděny drobné topenářské práce, opravy 
malého rozsahu byly zajišťovány podle potřeby 
odstraňování havárií, zajištění volných bytů, aktuální 
opravy a údržba plynoinstalací, zdravoinstalací, 
elektroinstalací, porevizní opravy, výměna a opravy 
obkladů, dlažeb, zednické práce, nátěry konstrukcí, 
výměny podlahových krytin, malby, opravy kanali-
zace, výměny klempířských prvků, opravy střešní 
krytiny, výtahů, zařizovacích předmětů, dveří a oken, 
převložkování komínů, sklenářské práce, stolařské 
práce apod. za ceny v jednotlivých případech pod
20 000 Kč.

Nebytové hospodářství   

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený:              2 868 000,00 Kč
Čerpání:                            2 498 778,33 Kč 
% čerpání:                              87,1

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod. 
realizované v nebytových prostorách. Finanční pro-
středky v oblasti služeb byly ve II. pololetí čerpány 
především na níže uvedené účely: 
 měření účinnosti spalování, vypouštěných látek   

a kontrola stavu spalinových cest   14 520,00 Kč
 deratizace                                    2 520,00 Kč
 odečty vodoměrů           2 100,00 Kč

Dále byly prováděny revize elektroinstalací a plyno-
instalací, sečení trávy, vyklizení, čištění kanalizace, 
úklidy po opravách a haváriích, bezpečnostní znače-
ní, zhotovení klíčů, kontroly a revize komínů, služby 
k volným nebytovým prostorám, náklady na sklad –
Výstaviště, odečty vodoměrů, havarijní služby 
(elektro, plynoinstalace, topení, vodoinstalace, kana-
lizace) apod. V rámci oprav a údržby byly finanční 
prostředky čerpány především na níže uvedené: 
 Jateční 26 – výměna plynového kotle pro ohřev 

vody                                                 52 716,00 Kč
 Jaselská 1 – výměna vstupních dveří  

                           38 355,30 Kč 
 Velká Dlážka 46, 48 – oprava omítky a fasádní 

nátěr ze zadní strany                      48 588,00 Kč 
 Palackého 1 – výměna výkladců včetně prací 

souvisejících                   276 061,20 Kč 
- výměna elektrických rozvaděčů   85 260,84 Kč
- více nebytových prostor – údržba malého 

rozsahu a havárie                          27 929,52 Kč
- vklady do fondu oprav (SVJ) – nebytové 

prostory                  993 305,00 Kč

Prováděny byly opravy malého rozsahu, aktuální 
opravy a údržba plynoinstalací, zdravoinstalací, 
elektroinstalací, porevizní opravy, výměna a opravy 
obkladů, dlažeb, zednické práce, nátěry konstrukcí, 
výměny podlahových krytin, malby, opravy kanali-
zace, výměny klempířských prvků, opravy střešní 
krytiny, zařizovacích předmětů, dveří a oken, skle-
nářské a stolařské práce, převložkování komínů apod.

za ceny v jednotlivých případech pod 20 000 Kč.   

Bytové hospodářství – investice     

Rozpočet původní:               3 191 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                3 191 600,00 Kč
Čerpání:                     2 635 764,71 Kč 
% čerpání:                     82,6

Finanční prostředky byly ve II. pololetí čerpány na 
níže uvedené: 
 Kozlovská 17 – rekonstrukce a modernizace 

dvou výtahů                          1 800 060,00 Kč
 Bartošova 22 – zateplení obvodového pláště 

domu z dvorní strany                     300 953,99 Kč 
 Kratochvílova 14 – prováděcí projektová 

dokumentace          90 780,00 Kč
 Kopaniny 8, 10, 12, 14 – výměna vstupních dveří 

do domů                    164 181,66 Kč
 Osmek 5 a 7 – výměna vstupních dveří do domů     

                 112 831,50 Kč
 Na hrázi 26, 28, 30 – zateplení vstupu s výměnou 

dveří                      108 358,14 Kč
 Gen. Štefánika 7 – zateplení vstupu s výměnou 

dveří                         58 599,42 Kč
Komentář o stavu realizace jednotlivých akcí: 

Kozlovská 17 – rekonstrukce a modernizace dvou 
výtahů                     
V domě s 12 bezbariérovými bytovými jednotkami 
byly postupně rekonstruovány, modernizovány dva
osobní výtahy. V provozu byl vždy jeden výtah, aby 
nebyl výrazně narušen provoz. Došlo také ke změně 
nosnosti výtahů z 630 kg na 700 kg, zvýšení jme-
novité rychlosti a větší světlosti nových automatic-
kých, stranou odsuvných, dvoudílných teleskopic-
kých šachetních dveří z 800 mm na 900 mm. Jeden 
výtah je v provedení bezbariérovém a druhý navíc 
evakuační. Je zajištěn bezbariérový přesun imobilních 
osob na vozíku a přítomných osob v domě i pro
případ výpadku elektrické energie, požáru a podob-
ných událostí. Pro dvojici sousedních výtahů bylo
provedeno společné obousměrné sběrné zařízené –
duplex. Zbývá zajistit připojení evakuačního výtahu 
na samostatnou přípojku elektrické energie na vstupu 
do domu. Probíhají jednání s firmou ČEZ. Uvedenou 
realizací došlo nejen k modernizaci zařízení, ale            
i k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu přesunu osob              
v domě.  
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Bartošova 22 – zateplení obvodového pláště domu 
z dvorní strany
Finanční prostředky byly použity na zateplení 
obvodového pláště a prací souvisejících z dvorní 
strany domu spočívající v provedení certifikovaného 
kontaktního zateplovacího systému bázi samozháši-
vého stabilizovaného fasádního polystyrenu, lepícího 
a stěrkového tmelu, kotevních prvků, výztužné tka-
niny, konečné povrchové úpravy – tenkovrstvé rusti-
kální omítky. Dále ve výměně klempířských prvků, 
dveří do dvora, sklepních oken, dešťové kanalizace,
zřízení anglického dvorku a předláždění dvora. Uve-
dené zateplení přispělo k energetickým úsporám na 
vytápění a lepší tepelné pohodě uživatelů bytů. 

Kojetínská 1830 – rozdělení půdy s domem č. 1831
Uvedená akce byla zrušena z důvodu možnosti pro-
deje domu Kojetínská 1831 s podmínkou provedení 
rozdělení půdy novým vlastníkem objektu. Finanční 
prostředky byly použity na další potřebné investiční 
akce.  

Kratochvílova 14 – prováděcí projektová doku-
mentace     
Finanční prostředky byly čerpány na vypracování 
prováděcí projektové dokumentace na zateplení 
obvodového pláště domu včetně opravy balkonů, 
zřízení bytové jednotky v půdním prostoru, výměnu 
střešní krytiny, opravu rampy do dvora a práce 
související.  

Kopaniny 8, 10, 12, 14 – výměna vstupních dveří    
Finanční prostředky byly čerpány na výměnu 
vstupních dveří do domů včetně prací souvisejících 
v rámci zateplení uvedeného objektu.   

Osmek 5 a 7 – výměna vstupních dveří    
Finanční prostředky byly čerpány na výměnu vstup-
ních dveří v přízemí a suterénu do domů včetně prací 
souvisejících v rámci zateplení uvedených objektů.   
  
Na hrázi 26, 28, 30 – zateplení vstupu s výměnou 
dveří     
Finanční prostředky byly čerpány na zateplení 
vstupů do domů s výměnou vstupních dveří včetně 
prací souvisejících.     

Gen. Štefánika 7 – zateplení vstupu s výměnou 
dveří     
Finanční prostředky byly čerpány na zateplení vstu-
pu do domu s výměnou vstupních dveří včetně prací 
souvisejících.     

U Strhance 13 – zateplení části stropu suterénu      
V domě zvláštního určení s pečovatelskou službou 
bylo provedeno zateplení části stropu suterénu, 
spočívající v odstranění stávající malby stropu, 
penetraci omítky, aplikaci tepelné izolace na bázi   

samozhášivého stabilizovaného fasádního polysty-
renu, lepícího a stěrkového tmelu, kotevních prvků, 
výztužné tkaniny, konečné povrchové úpravy štuko-
vou omítkou a práce související (úprava dřevěných 
příček sklepních kojí a elektroinstalace). Uvedené 
zateplení přispělo k energetickým úsporám na vytá-
pění a lepší tepelné pohodě starších občanů, nájemců 
v bytech v přízemí domu. Akce byla ukončena 
v roce 2012 dle smlouvy o dílo, náklady ve výši 
109 506,12 Kč budou uhrazeny v roce 2013.  

Kozlovská 17 – celková oprava ploché střechy 
včetně zateplení     
Vzhledem k tomu, že v průběhu celého II. pololetí 
docházelo k upřesňování účtování jednotlivých polo-
žek a koncem roku nebyly vhodné klimatické pod-
mínky, nebylo možno tuto akci zrealizovat v roce 
2012, a proto bylo požádáno o převod do rozpočtu 
roku 2013. Při realizaci dojde k vyspravení stávající 
hydroizolace, lokální úpravě spádu, zateplení ploché 
střechy a k aplikaci nové hydroizolace včetně klem-
pířských prvků, k řešení detailů a souvisejících prací.

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení 

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                  440 000,00 Kč
Čerpání:                       329 253,62 Kč 
% čerpání:                 74,8

V suterénu domu zvláštního určení s pečovatelskou 
službou Tyršova 68 byla zřízena spojením bývalé 
sušárny a skladu klubovna (společenská místnost), 
která v tomto domě chyběla. Při realizaci byla 
stávající dělící panelová příčka po provedení nové 
ocelové nosné konstrukce vyřezána. Rovněž byla 
provedena výměna dvou oken, zazdění otvoru do 
skladu, stávající dveře do původní sušárny byly 
vyměněny za protipožární, stávající topné potrubí      
a nosná ocelová konstrukce byly obloženy protipo-
žárním sádrokartónem, dále byla realizována nová 
elektroinstalace, vyrovnána podlaha a položeno PVC, 
nové štukové omítky a malba. Finanční náklady také 
souvisely s autorským dozorem projektanta a statika. 
Uvedenými stavebními úpravami je k dispozici 
společenská místnost, která bude sloužit k relaxaci, 
kulturnímu vyžití, vzájemné interakci všech spolu-
bydlících v tomto domě s pečovatelskou službou.  

Zprávu podal: Mgr. Zdeněk Vojtášek
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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 I N V E S T I Č N Í   A K C E   2 0 1 2

par. orj. tř. org.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2012

v Kč 
%

410 6  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 681,7            10 012,8           4 315 860,60              43,1

420 6  Projektové dokumentace (projektový manažer) 950,0               3 289,8             1 230 378,00              37,4

510 6  Projektové dokumentace (investice) -                    200,0                96 000,00                   48,0

 C E L K E M 2 631,7         13 502,6        5 642 238,60          41,8

2212 510 6 500013  Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova (splátky DS) 1 843,6            1 843,6             1 843 600,24              100,0

2212 510 6 500030  Čekyně ul. Borošín - stavební úpravy komunikace (splátky DS) 15 549,3          15 549,3           15 549 298,22            100,0

2212 510 6 500002  Tyršův most -                    23 720,0           23 719 655,14            100,0

2212 510 6 500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) 12 300,0          13 311,0           12 137 352,08            91,2

2212 510 6 500240  Jižní předpolí Tyršova mostu (2. etapa) -                    15 825,0           14 475 434,83            91,5

2212 510 6 500171  Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční -                    725,0                724 521,76                 99,9

2212 510 6 500129  Stavební úpravy ul. Dvořákova - 4+1 autobusový záliv -                    20,0                  20 000,00                   100,0

2212 510 6 500188  Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky -                    4 580,0             -                             0,0

2219 510 6 500031  Parkoviště Za mlýnem (splátky DS) 1 647,1            1 647,1             1 647 101,54              100,0

2219 510 6 500206  Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník -                    2 000,0             1 999 270,40              100,0

2219 510 6 500111  Cyklostezka Osmek Přerov -                    1 130,0             1 023 746,78              90,6

2219 510 6 500209  Regenerace sídliště Předmostí - 9. etapa -                    6 326,3             6 282 954,00              99,3

2331 130 6 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova -                    168,0                -                             0,0

2331 510 6 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova -                    5 230,0             -                             0,0

2341 510 6 500211  Odvodnění lokality pod nemocnicí -                    3 500,0             3 486 380,31              99,6

3113 510 6 500006  ZŠ Želatovská - energetické opatření - zateplení -                    3 350,0             3 344 235,94              99,8

3113 510 6 500175  ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení -                    13 652,0           -                             0,0

3113 510 6 500157  Gymnastická hala ZŠ U tenisu -                    467,0                445 343,00                 95,4

3322 510 6 500152  Městský dům - šatny, statické zajištění objektu -                    15 017,3           14 978 823,45            99,7

3322 510 6 500241  Městský dům (revitalizace) - Městské informační centrum -                    3 345,0             3 344 138,42              100,0

3421 510 6 500085  Dětské hřiště ul. Vaňkova -                    2 800,0             2 710 989,73              96,8

3421 510 6 500200  Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM) -                    3 750,0             3 736 612,00              99,6

3421 510 6 500237  Dětské hřiště Jižní čtvrť III/1-3 (IPRM) -                    5 037,0             5 029 677,03              99,9

3612 510 6 500195  Husova 9, Přerov (IPRM) -                    675,0                663 769,57                 98,3

3632 510 6 500239  Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň 2 000,0            6 501,0             2 384 987,18              36,7

3632 510 6 500230  Hřbitov Přerov – oprava vodovodu -                    960,0                959 390,40                 99,9

3639 510 6 500229  Oprava havarijního stavu střechy objektu Most k životu -                    960,0                953 022,17                 99,3

3699 510 6 500151  Kozlovice - technická infrastruktura pro RD -                    100,0                -                             0,0

3725 510 6 500246  Třídící linka komunálního odpadu -                    6 000,0             -                             0,0

3745 510 6 500257  Rekonstrukce fontány v parku Michalov -                    680,0                -                             0,0

5512 510 6 500254  Pořízení dopravního hasičského vozidla -                    1 800,0             -                             0,0

6171 350 6 500190
 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě

 města Přerova (09 IOP)
4 000,0            95 000,0           540 000,00                 0,6

6171 510 6 500140  Technologické centrum ORP a spisová služba (výzva 06) -                    1 355,0             1 304 818,24              96,3

6171 350 6 500140  Technologické centrum ORP a spisová služba (výzva 06) -                    8 912,4             8 912 400,00              100,0

6171 350 6 500184  Vnitřní integrace úřadu ORP Přerov (výzva 06) -                    672,0                672 000,00                 100,0

 C E L K E M 37 340,0       266 609,0      132 889 522,43      49,8

– 89 –
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Oddělení školství a mládeže

Vedoucí oddělení koordinovala a řídila 2 provozní 
pracovnice prádelen.
Oddělení vykonávalo na úseku samostatné působ-
nosti činnosti v následujících kategoriích:

 základní školy (dále ZŠ) – 9 úplných ZŠ (z toho     
2 kombinace ZŠ a MŠ Pod skalkou, ZŠ J. A. 
Komenského a MŠ Hranická 14) – všechny 
v právní subjektivitě, z toho 3 školy měly odlou-
čená pracoviště – měsíční dotace na provoz, pří-
padně investiční transfery,

 mateřské školy (dále MŠ) – 11 MŠ v právní 
subjektivitě, z toho 6 škol mělo odloučená praco-
viště – měsíční dotace na provoz, případně inves-
tiční transfery,

 2 prádelny (v objektech MŠ Jasínkova a MŠ
Kouřilkova) – průběžné úhrady faktur, harmono-
gramy praní prádla, inventarizace, skladová 
evidence apod.,

 školní jídelny a zařízení školního stravování 
(dále ŠJ a ZŠS) – 4 ŠJ a ZŠS v právní subjekti-
vitě, z toho 2 ŠJ měly odloučená pracoviště –
měsíční dotace na provoz, příp. investiční 
transfery,

 soukromá školská zařízení – ZŠ a MŠ Sluníčko 
s. r. o., Bajákova 18 (zřizovaná manželi Pospíši-
lovými), Speciální MŠ A & J s. r. o., U Bečvy 2
a Soukromá ZŠ Acorn´s & John´s school s. r. o., 
U Bečvy 2 (zřizované panem Žaludem). Zaříze-
ním byly zasílány dotace dle smluv o poskyto-
vání dotace 1 x ročně, následně prováděna 
kontrola vyúčtování,

 církevní mateřská škola (dále CMŠ) – zřizovaná 
Arcibiskupstvím Olomouckým, dotace zasílána 
dle smlouvy o poskytování dotace, následně pro-
váděna kontrola vyúčtování,

 Městská knihovna (dále MěK) – měsíční dotace 
na mzdy i provoz, příp. investiční transfery.

Odbor sociálních věcí a školství
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Smetanova 7                                         telefon: 581 268 700
(44)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
sociálních věcí                   
a zdravotnictví

(26)

oddělení
sociální prevence              

a pomoci
(10)

oddělení
školství a mládeže

(7)
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Ve výše uvedeném členění se jednalo zejména           
o následující činnosti:

Ekonomické zabezpečení správy a údržby objektů, 
stanovení, přidělování a vyúčtování rozpočtů, zpra-
cování čtvrtletních, pololetních a ročních účetních 
závěrek, zařazování, vyřazování a změny v rejstříku 
škol a školských zařízení, připravování materiálů do 
orgánů města Přerova, např. o zřizování, rozšiřování, 
slučování či rušení škol a školských zařízení, zápisy 
do základních i mateřských škol, vztahy mezi obce-
mi (platby za dojíždějící žáky), zasílání a vyúčtování 
finančních prostředků pro soukromé a církevní školy, 
různé propočty a podklady, zejména nákladovosti 
vytápění a údržby, dále odpisy movitého i nemovi-
tého majetku, inventarizace, běžná korespondence, 
dále veškerá činnost spojená s provozem dvou 
prádelen, ekonomická správa a údržba objektu MěK. 
Oddělení se zabývalo možnostmi spolupráce a pří-
padným zapojením školských organizací zřízených 
statutárním městem Přerov do projektů v rámci 
Evropské unie, provádělo předběžnou, průběžnou       
i následnou kontrolu školských příspěvkových orga-
nizací a MěK zřízených statutárním městem Přerov, 
průběžně metodicky konzultovalo se starosty obcí 
zřizujícími školy a rovněž s řediteli a ekonomy 
těchto škol. 

Pracovnice, které zajišťovaly financování školství ze 
státního rozpočtu, vypracovávaly návrhy rozpisu 
rozpočtů na přímé výdaje na vzdělávání – platy, 
ostatní osobní náklady (dále OON), odvody a ostatní 
neinvestiční výdaje (dále ONIV) a předávaly je 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, prováděly
kontrolu statistických výkazů a zpracovaná data 
z dokumentace a evidence předávaly na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto činnosti 
prováděly jak vůči školám a školským zařízením 
zřízeným statutárním městem Přerov, tak vůči 
školám a školským zařízením zřízeným obcemi, 
které spadají pod statutární město Přerov jako obec 
s rozšířenou působností. Zpracovávaly návrhy platů  
a návrhy odměn ředitelům škol a školských zařízení 
zřízených statutárním městem Přerov, prováděly
šetření o platech ISP pro Ministerstvo financí.  Dále 
zajišťovaly vyhlášení konkursního řízení na volná 
pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných statutárním městem Přerov.

Pracovník oddělení, zabývající se sportem a tělový-
chovou v rámci samosprávy, rozděloval dotace zej-
ména pro sportovní organizace. Po posouzení ko-
mise, schválení orgány města a po pečlivém ověření 
totožnosti subjektu, byly tyto finanční prostředky 
přerozdělovány na základě smluv jednotlivým žada-
telům a následně byla prováděna jejich průběžná        
a následná kontrola. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 
prádla)

Rozpočet původní:    760 600,00 Kč
Rozpočet upravený:    737 800,00 Kč
Plnění:                  738 063,00 Kč
% plnění:           100,0

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 20 % DPH      
v prádelnách statutárního města.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 
prádla)

Rozpočet původní:   133 900,00 Kč
Rozpočet upravený:   143 000,00 Kč
Plnění:     143 082,16 Kč
% plnění:                                     100,1

ZŠ a MŠ Přerov – Předmostí, Pod skalkou a ZŠ J. A. 
Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14     
a jejich odloučená pracoviště v Čekyni a Vinarech –
hradily služby za praní prádla včetně 20 % DPH.

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

Rozpočet původní:     626 100,00 Kč
Rozpočet upravený:   539 500,00 Kč
Plnění:     539 539,00 Kč
% plnění:                                     100,0

MŠ měly nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012. 
Příjmy byly plněny postupně v závislosti na naplňo-
vání investičních fondů mateřských škol.

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

Rozpočet původní:               7 650 800,00 Kč
Rozpočet upravený:               5 574 100,00 Kč
Plnění:                  5 574 035,00 Kč
% plnění:                       100,0

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012. 
Příjmy, které byly výrazně upraveny zejména 
z důvodu přepočtu transferových podílů, byly plněny 
postupně v závislosti na naplňování investičních 
fondů základních škol.
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Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

Rozpočet původní:               1 878 000,00 Kč
Rozpočet upravený: 1 658 000,00 Kč
Plnění:   1 658 059,00 Kč
% plnění:           100,0

ŠJ a ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů movi-
tého i nemovitého majetku vytvořených v hlavní čin-
nosti v roce 2012 za děti a žáky školských organi-
zací všech zřizovatelů. Příjmy, které byly výrazně 
upraveny zejména z důvodu přepočtu transferových 
podílů, byly plněny postupně v závislosti na naplňo-
vání investičních fondů organizací.

Odvody příspěvkových organizací (Městská kni-
hovna)

Rozpočet původní:       10 500,00 Kč
Rozpočet upravený:       10 500,00 Kč
Plnění:                         10 536,00 Kč
% plnění:             100,3

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                     29 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                     17 700,00 Kč
Plnění:                       17 639,00 Kč
% plnění:                           99,7

Jednalo se o platby dětských domovů v Přerově        
a Staré Vsi za dojíždějící žáky.  

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                   210 000,00 Kč
Plnění:                     210 000,00 Kč
% plnění:                           100,0

Jednalo se o vratku ZŠ a MŠ Přerov – Předmostí, 
Pod skalkou 11, za předfinancování projektu 
Mateřídouška bez bariér.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet původní:                1 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                1 492 400,00 Kč
Plnění:                  1 492 468,00 Kč
% plnění:                       100,0

Jednalo se o příjmy z fakturace za žáky dojíždějící        

z okolních obcí. Příjmy se postupně snižují, na této 
položce se předem velmi obtížně stanovují, neboť 
obce mezi sebou uzavírají dohody o spádových 
obvodech a pak jsou ze zákona zproštěny úhrady. 
Počet dojíždějících žáků rovněž není předem znám. 
Dalším faktorem je výše výdajů v ZŠ v daném obdo-
bí, které ovlivňuje např. údržba prováděná v ZŠ, 
odpisy apod. 

Výdajová část rozpočtu

Předškolní zařízení

Rozpočet původní:                9 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                9 039 400,00 Kč
Čerpání:              8 999 044,80 Kč
% čerpání:                                          99,6   

Z této částky byl MŠ – příspěvkovým organizacím 
zaslán příspěvek na provoz ve výši 7 314 699 Kč,
investiční transfer obdržela MŠ Újezdec ve výši 
22 000 Kč na zbudování vstupu v Lověšicích a MŠ 
Píšťalka, Máchova 8 ve výši 84 900 Kč na pořízení 
herního prvku na zahradu. Dotace na mzdy a ONIV 
byly zasílány přímo Krajským úřadem Olomouckého 
kraje na účty škol. V provozní části bylo procento 
čerpání těsně pod hranicí 100 %. Rozpočet na odpisy 
byl zasílán průběžně v rámci měsíčních dotací, 
odvod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů nemo-
vitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 
2012. Všechny opravy a nákupy prováděly MŠ 
prostřednictvím svých rozpočtů za asistence pracov-
níka odboru správy majetku a komunálních služeb. 
MŠ hospodařily v rámci rozpočtu rovněž s tržbami, 
které tvořila úplata zákonných zástupců dětí za 
předškolní vzdělávání. Tato úplata byla nezanedba-
telnou částí rozpočtu. Prvořadě byly ke krytí nákladů 
zapojeny vlastní zdroje organizací např. úplata od 
zákonných zástupců a fondy organizací. Zbývající 
oprávněné požadavky byly dokrývány posílením 
rozpočtů či přímou dotací do investičního fondu.       

Zbývající část finančních prostředků byla využita 
následovně, například:
 mzdy pradlen a dohody             540 865,00 Kč
 náklady na provoz prádelen        273 722,73 Kč
 inzerce – zápisy, konkurzy, výběrová řízení 
                                                               18 618,00 Kč

Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ 
Kouřilkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ 
Jasínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně statutární-
ho města, praly prádlo pro potřeby mateřských škol, 
statutárního města, chaty Svrčov a Městské policie
Přerov. Provozní náklady se týkaly spotřeby energií, 
nákupu materiálu, oprav a revizí strojů apod. Ná-
klady za praní prádla byly mateřským školám 
fakturovány včetně DPH. 
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Akce, jejichž realizace proběhly v MŠ v roce 2012
za asistence pracovníka odboru správy majetku
a komunálních služeb, z příspěvků či z vlastních 
zdrojů organizací, případně z přímého transferu do 
investičního fondu. Jednalo se například o:

MŠ Máchova 14
 výměna části oken za plastová (odloučené 

pracoviště Sokolská)                    145 093,00 Kč

MŠ Komenského 25
 oprava schodů                                 22 935,00 Kč

MŠ Kouřílkova 2
 oprava elektroinstalace                 118 766,00 Kč

(odloučené pracoviště Jasínkova)
 doplnění sociálního zařízení          55 800,00 Kč
 výměna části oken za plastová         94 453,00 Kč 

(odloučené pracoviště Jasínkova)
 skříně na lůžkoviny                          44 700,00 Kč

MŠ Radost, Kozlovská 44
 výměna části oken za plastová       149 824,00 Kč

MŠ U tenisu 2
 oprava pískovišť                             39 700,00 Kč

MŠ Optiky
 doplnění sociálního zařízení          144 921,00 Kč

MŠ Píšťalka, Máchova 8
 pořízení herního prvku (investice)   89 400,00 Kč

MŠ Újezdec
 přestavba vstupu (investice)            64 651,00 Kč
      (odloučené pracoviště Lověšice)  
 výměna oken a dveří                        32 650,00 Kč

V rozpočtu na rok 2012 nebyly opravy plánované, 
vyčleněny byly pouze finanční prostředky na havárie           
a nutné opravy, tyto jsou vyjmenovány výše.               

Odbor v průběhu roku uspořil finanční prostředky      
na otop – páru ze zateplených MŠ. V I. pololetí se 
jednalo o částku 15 000 Kč, která byla, se souhlasem 
Rady města, použita na dokrytí otopu – páry za 
období 1-4 v nezateplených mateřských školách, kde 
činil deficit 48 000 Kč. Ve druhé polovině roku roku 
byla vrácena do rozpočtu města částka 59 200 Kč, 
která vznikla z úspory za otop ze zateplených MŠ za 
II. pololetí.

MŠ Újezdec a její odloučené pracoviště v Lověši-
cích obdržela odměnu za umístění v soutěži v oddě-
leném sběru použitých monočlánků a baterií ve výši 
8 000 Kč, MŠ Máchova 14 a její odloučené
pracoviště Sokolská 26 pak částku 8 500 Kč a MŠ 
Kouřílkova 2 částku 3 500 Kč. MŠ Kouřílkova 2 
získala dotaci na podporu aktivit v oblasti environ-
mentálního vzdělávání ve výši 6 000 Kč na aktivitu 
„Ekohrátky pro děti“ rovněž z finančních prostředků 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

MŠ – soukromá zařízení

Finanční prostředky ve výši 690 000 Kč byly zaslá-
ny zřizovatelům soukromých MŠ v plné výši dle 
smluv o poskytnutí dotace na rok 2012 již v I. polo-
letí, a to pro Základní školu a Mateřskou školu 
Sluníčko s. r. o., 350 000 Kč a pro Speciální mateř-
skou školu A & J s. r. o., 340 000 Kč.

MŠ – církevní zařízení

Prostředky ve výši 50 000 Kč byly zaslány zřizo-
vateli církevní MŠ Arcibiskupství Olomouckému 
v plné výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na rok 
2012 již v průběhu I. pololetí.

Základní školy

Rozpočet původní:              28 070 000,00 Kč
Rozpočet upravený:              31 100 500,00 Kč
Čerpání:              31 048 101,69 Kč
% čerpání:                           99,8

Z rozpočtu byl ZŠ – příspěvkovým organizacím –
zaslán příspěvek na provoz ve výši 24 383 952 Kč 
bez dotací. Níže jsou uvedeny dotace, které získaly 
jednotlivé školy z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (dále OPVK), prioritní osa 
1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4. 
Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních 
školách. 
Investiční transfer neobdržela žádná ZŠ. Na zájmové 
vzdělávání bylo poskytnuto v roce 2012 stejně jako 
v předchozích letech 1 150 000 Kč. V provozní části 
se procento čerpání pohybovalo těsně pod hranicí 
100 %. Příspěvky na odpisy byly zasílány průběžně 
v rámci měsíčních příspěvků na provoz. Odvod byl 
nařízen ve výši 100 % z odpisů z nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012, 
odvody byly zasílány průběžně v závislosti na 
naplňování investičních fondů ZŠ. 

Neinvestiční transfer Krajského úřadu Olomouckého 
kraje - projekt OPVK CZ 1.07/1.2.12/03.0018 ZŠ Boženy 
Němcové - Centrum podpory žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí

Dotace           85 570,07 Kč
ÚZ  3213 3006

Čerpáno         85 570,07 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace         484 897,02 Kč
ÚZ 3253 3006

Čerpáno      484 897,02 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer Krajského úřadu Olomouckého 
kraje pro ZŠ  Svisle – Program podpory environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje
Dotace          25 000,00 Kč
ÚZ  00112

Čerpáno        25 000,00 Kč
Zůstatek                0,00 Kč

Neinvestiční transfer Krajského úřadu Olomouckého 
kraje pro ZŠ Trávník – Zelená škola Olomouckého kraje 
v rámci environmentálního vzdělávání

Dotace             6 250,00 Kč
ÚZ  00112

Čerpáno           6 250,00 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč
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Neinvestiční transfer ze SR – projekt OPVK
CZ.1.07/1.4.00/21.3578 pro ZŠ Svisle s názvem                   
EU peníze školám – 1. záloha
Dotace        195 211,44 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno       195 211,44 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Dotace      1 106 198,16 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno    1 106 198,16 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt  OPVK 
CZ.1.07/1.4.00/21.3781 pro ZŠ B. Němcové s názvem 
Škola pro všechny – 1. záloha 
Dotace           82 287,72 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno         82 287,72 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Dotace        466 297,08 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno       466 297,08 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt  OPVK 
CZ.1.07/1.4.00/21.2705 ZŠ Za mlýnem s názvem              
Zlepšení podmínek pro vzdělávání – 2. záloha
Dotace        128 917,02 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno      128 917,02 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Dotace         730 529,78 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno       730 529,78 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt  OPVK 
CZ.1.07/1.4.00/21.0619 pro ZŠ Trávník s názvem                  
EU peníze školám – 2. záloha
Dotace        187 739,64 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno      187 739,64 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Dotace      1 063 857,96 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno    1 063 857,96 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt OPVK                
pro ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11 
CZ.1.07/1.4.00/21.1443 s názvem               
Mateřídouška – modernizací k vyšší kvalitě – 2. záloha
Čerpáno         72 413,70 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno         72 413,70 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Čerpáno       410 344,30 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno       410 344,30 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt OPVK pro ZŠ 
J. A. Komenského a MŠ Přerov, Předmostí, Hranická 14,
CZ.1.07/1.4.00/21.3048 s názvem 
EU peníze pro ZŠ J.A. Komenského – 1. záloha
Čerpáno         61 829,04 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno         61 829,04 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Čerpáno       350 364,56 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno       350 364,56 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt OPVK pro           
ZŠ Přerov, U tenisu 4 CZ.1.07/1.4.00/21.2367 s názvem 
S ICT ke kvalitnějšímu vzdělávání – 2. záloha
Čerpáno      158 091,18 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno       158 091,18 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Čerpáno       895 850,02 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno       895 850,02 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Ostatní finanční prostředky byly využity např. na:
 inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty    16 083 Kč
 Scholar – ocenění žáků                        36 418 Kč

V roce 2012 probíhala v ZŠ jen běžná údržba, 
opravy a revize, větší akce nebyly prováděny. 
Konkrétní opravy a údržba nebyly plánovány, 
finanční prostředky byly určeny zejména na 

odstranění havarijních stavů, které se řešily zejména 
v prázdninových měsících. Jednalo se například o:

ZŠ J. A. Komenského, Hranická 14
 oprava osvětlení                             65 234,24 Kč
 oprava vzduchotechniky krytu       48 444,00 Kč

ZŠ Trávník 27
 oprava elektroinstalace                120 356,60 Kč
 oprava PVC                                    37 960,00 Kč

ZŠ Svisle 13
 oprava osvětlení                           119 381,50 Kč

ZŠ B. Němcové 16
 oprava sprch u tělocvičny            152 076,00 Kč                          
ZŠ Velká Dlážka 5
 oprava osvětlení                            51 883,00 Kč

ZŠ U tenisu 4
 oprava PVC                                  109 702,00 Kč     
 pořízení nábytku                          171 874,00 Kč

ZŠ Želatovská 8
 zhotovení šatních skříněk            238 320,00 Kč

ZŠ a MŠ Pod skalkou 11
 nábytek pro MŠ                            180 000,00 Kč
 oprava osvětlení                            32 000,00 Kč

ZŠ Boženy Němcové bylo poskytnuto předfinanco-
vání na projekt – „ZŠ B. Němcové – centrum podpory 
žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ na 
pokrytí nákladů dofinancování platů speciálního 
pedagoga, psychologa a pedagoga volného času do 
31.12.2012 ve výši 273 000 Kč (z výdajů doposud 
nerozdělených pro ZŠ 63 000, z rezervy města 
210 000). Jelikož škola obdržela závěrečnou platbu 
tzv. „zádržné“, vrátila finanční prostředky do 
rozpočtu města ve výši čerpání, a to 218 510,20 Kč. 
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ZŠ a MŠ Pod skalkou bylo z doposud nerozdělených 
výdajů ZŠ poskytnuto 150 000 Kč na vybavení 
jednoho oddělení MŠ v přístavbě objektu Pod skal-
kou. Zároveň tato ZŠ a MŠ vrátila do rozpočtu 
zřizovatele 210 000 Kč za předfinancování projektu 
Mateřídouška bez bariér. Dále bylo školou do 
rozpočtu zřizovatele vráceno 159 000 Kč z finančních 
prostředků schválených na udržitelnost projektu 
Mateřídouška bez bariér pro rok 2012 (v rozpočtu 
činil původní předpoklad 460 000 Kč). 
V průběhu I. pololetí vznikla úspora za nedočerpané 
finanční prostředky na otop – páru v zateplených 
školách ve výši 236 000 Kč. Finanční prostředky 
byly, po odsouhlasení Rady města, použity na 
dokrytí otopu – páry za období 1-4 v nezateplených 
školách, kde vznikl deficit ve výši 168 000 Kč. Část 
finančních prostředků, které zůstaly na otop ze škol 
zateplených, byly použity na snížení deficitu, který 
vznikl při fakturaci za dojíždějící žáky v roce 2012. 
Koncem roku bylo do rozpočtu města vráceno
dalších 730 400 Kč za uspořené finanční prostředky 
za otop – páru na zateplených ZŠ.

ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 
14, obdržela odměnu za umístění v soutěži v odděle-
ném sběru použitých monočlánků a baterií ve výši 
2 500 Kč, ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 
11 – 2 000 Kč a ZŠ Svisle 13 – 1 500 Kč nad rámec 
rozpočtu z prostředků odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí. ZŠ Trávník 27 získala dotaci 
na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání ve výši 24 000 Kč na aktivitu „Ekoškola 
v praxi aneb voda v Dešťové zahradě“ a ZŠ Přerov, 
Za mlýnem 1, ze stejné dotace příspěvek na aktivitu 
„Významné ekologické dny“ ve výši 22 800 Kč 
rovněž z finančních prostředků odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí. ZŠ Trávník 27 obdržela 
dotaci od Krajského úřadu Olomouckého kraje za 
umístění v soutěži „Zelená škola“ ve výši 6 250 Kč 
a ZŠ Svisle 13 na environmentální vzdělávání ve 
výši 25 000 Kč.

Soukromá ZŠ Máchova 3
Finanční prostředky ve výši 100 000 Kč byly zaslá-
ny zřizovateli soukromé ZŠ Acorn's  John's school 
s. r. o., U Bečvy 2, v plné výši dle smluv o poskyt-
nutí dotace na první i druhé pololetí. 

Školní stravování při předškolním a základním 
vzdělávání

Rozpočet původní:                6 986 900,00 Kč
Rozpočet upravený:             6 766 900,00 Kč
Čerpání:                6 766 271,00 Kč
% čerpání:                          100,0

Příspěvkovým organizacím byl zaslán příspěvek          
na provoz ve výši 6 577 316 Kč, finanční prostředky 
na mzdy a ONIV zasílal Krajský úřad Olomouckého 
kraje přímo na účty jednotlivých ŠJ a ZŠS. Investiční 
dotaci obdrželo ZŠS Kratochvílova 30 ve výši 
188 955 Kč na technické zhodnocení 3. nadzemního 
podlaží. V provozní části se procento čerpání pohy-
buje těsně pod hranicí 100 %. Příspěvek na odpisy 
movitého a nemovitého majetku byl zasílán průběž-
ně. Odvod odpisů z movitého i nemovitého majetku 
byl nařízen ve 100% výši odpisů za děti a žáky 
školských organizací všech zřizovatelů vytvořených 
v hlavní činnosti v roce 2012. ŠJ jsou plátci DPH,          
a proto si mohly uplatnit částečné odpočty. Údržbu  
a nákupy vybavení realizovaly ŠJ a ZŠS vlastním 
jménem, případně ve spolupráci s pracovníkem 
odboru správy majetku a komunálních služeb. Prvo-
řadě se zapojovaly vlastní zdroje a fondy organizací. 

Ve školních jídelnách probíhala jen běžná údržba, 
opravy a revize. Opravy a údržba nebyly konkrétně 
plánovány, finanční prostředky byly určeny jen na 
havárie, viz níže. 

ZŠS Trávník
 pořízení konvektomatu (investice) 397 395,00 Kč

ZŠS Kratochvílova 30
 pořízení konvektomatu (investice) 400 384,00 Kč
 technické zhodnocení 3. nadzemního podlaží  
                                                             174 522,67 Kč
ŠJ U tenisu 4
 pořízení smažící pánve (investice) 95 273,00 Kč

ŠJ Hranická
 přepážka zádveří                           46 677,00 Kč

Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

Rozpočet původní:             11 908 800,00 Kč
Rozpočet upravený:              13 055 700,00 Kč
Čerpání:                            13 055 748,00 Kč
% čerpání:                           100,0
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Městské knihovně byl zaslán příspěvek na provoz        
a mzdy bez dotace na regionální funkce ve výši        
11 864 724 Kč (včetně částky na odpisy movitého              
a nemovitého majetku) a také dotace viz níže:

Neinvestiční transfer Krajského úřadu Olomouckého 
kraje  na regionální funkce Měk 
Dotace     1 037 024,00 Kč
ÚZ 00204

Čerpáno   1 037 024,00 Kč
Zůstatek                0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury     
na projekt Knihovna 21.století
Dotace            8 000,00 Kč
ÚZ 34070

Čerpáno          8 000,00 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury z programu
VISK 9 – Rozvoj souborného katalogu Caslin a souboru 
národních autorit
Dotace           81 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno         81 000,00 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury z programu 
VISK 3 Zlepšení dostupnosti informací umístěných               
na internetu na pořízení 4 ks PC 
Dotace        36 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno         36 000,00 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury z programu 
VISK 3 Multimediální výuka v půjčovně pro děti                   
na pořízení dataprojektoru, držáku a plátna 
Dotace           29 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno         29 000,00 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací

Přehled výsledků hospodaření (dále VH) a zůstatků 
rezervního fondu (dále RF), jmění účetní jednotky 
(dále JÚJ), fondu odměn (dále FO) a investičního 
fondu (dále IF) a transferů na pořízení majetku (dále 
TPM) příspěvkových organizací (dále PO) v členění 
na statutární město Přerov (dále SM), krajský úřad 
(dále kraj) a doplňková činnost (dále DČ), je 
rozpracován na jednotlivé školy a školská zařízení –
viz tabulka. 

Mateřské školy

V oblasti mateřských škol byl dosažen celkový VH     
k 31.12.2012 ve výši 169 430,00 Kč, z toho v HČ 
100 830,00 Kč, v DČ 68 600,00 Kč, na kraji 0,00 
Kč, RF z VH 109 075,24 Kč, RF z ostatních titulů
302 421,85 Kč, FO 130 195,61 Kč, IF 136 869,26 
Kč, JÚJ 8 639 183,76 Kč, TPM 1 891 161,95 Kč. 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázala jen 
MŠ Dvořákova 23 ve výši 49 230,00 Kč z důvodu 
nemožnosti dokončení stavebních prací na opravě 
vstupu do jídelny a zastřešení dle požadavku BOZP      
v závislosti na nepříznivém počasí koncem roku. MŠ 
Píšťalka, odloučené pracoviště Na odpoledni 16,       
z důvodu nemožnosti dokončení stavebních prací –
dopadových ploch pod herní prvky ve výši 
51 600,00 Kč v závislosti na nepříznivém počasí 
koncem roku. Obě žádaly o jeho převedení do RF na 
dokončení v roce 2013. Smlouvy o dílo byly řádně 
uzavřeny a doplněny dodatky. MŠ neevidovaly 
žádné pohledávky.

Základní školy

V oblasti základních škol byl dosažen celkový VH     
k 31.12.2012 ve výši 711 552,50 Kč, z toho v HČ      
124 903,00 v DČ 586 649,50 Kč a na kraji 0,00 Kč, 
RF z VH 595 473,17 Kč, RF z ost. tit. 3 578 244,19 
Kč, FO 438 163,17 Kč, IF 377 677,23 Kč, JÚJ 
113 700 060,52 Kč, TPM 49 011 339,59 Kč.  
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázala jen 
ZŠ Želatovská ve výši 124 903,00 Kč z důvodu 
nemožnosti dokončení stavebních prací na opravě 
bočního vstupu do školy v závislosti na nepříznivém 
počasí v závěru roku. Škola žádala o jeho převedení 
do RF na dokončení v roce 2013. Smlouva o dílo 
byla řádně uzavřena a doplněna dodatkem.

Pohledávky evidovaly:
 ZŠ Velká Dlážka 5 ve výši 5 097,85 Kč včetně

úroků p. P. – případ řeší exekutor JUDr. Vrána, 
povinný se dle jeho zjištění nachází v léčebně 
drogově závislých v Čeladné,

 ZŠ a MŠ Pod skalkou ve výši 1 316,30 Kč 
včetně úroků, jedná se o úplatu za MŠ a SVČ za 
dvě děti.

Školní jídelny a zařízení školního stravování

V oblasti školních jídelen a zařízení školního 
stravování byl dosažen celkový VH k 31.12.2012        
ve výši 332 278,61 Kč z toho v HČ 120 000,00 Kč, 
z DČ 212 278,61 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH   
619 201,98 Kč, FO 422 350,59 Kč, IF 173 556,70 
Kč, JÚJ 33 971 798,98 Kč, TPM 3 383 048,72 Kč. 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázala jen 
ZŠS Kratochvílova z důvodu nemožnosti dodání 
požadovaného počtu židlí pro odloučené pracoviště 
Svisle 13, jelikož tyto se vyráběly, nebyly v takovém 
množství skladem. ZŠS měla řádně uzavřenu 
smlouvu o dodání a i dodatek. Žádala o převedení 
výsledku hospodaření do rezervního fondu, aby 
mohla zakázku uhradit v roce 2013. Školní jídelny            
a zařízení školního stravování neevidovaly žádné 
pohledávky. 

Městská knihovna

Městská knihovna měla VH z hlavní činnosti                 
k 31.12.2012 ve výši 0,00 Kč, RF  z VH 203 077,48 
Kč, RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 25 100,00 Kč,  
IF 463 705,77 Kč, JÚJ 402 899,70 Kč, TPM 
148 096,00 Kč. Městská knihovna obdržela několik 
dotací, nejvyšší na zajištění regionálních funkcí 
1 037 024,00 Kč. Knihovna evidovala pohledávky 
za 387 čtenáři k datu 31.12.2012 v celkové výši 
60 760,00 Kč. Pohledávky jsou řešeny ve spolupráci 
s právní kanceláří.
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Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských 
zařízení

V úhrnu dosahují příspěvkové organizace školství        
a Městská knihovna k 31.12.2012 celkem výsledek 
hospodaření ve výši 1 213 261,11 Kč, z toho v HČ 
345 733,00, v DČ 867 528,11 Kč, na kraji 0,00 Kč, 
RF z VH 1 526 827,87 Kč, RF z ost. tit. 
3 880 666,04 Kč, FO 1 015 809,37 Kč, IF 
1 151 808,96 Kč,  JÚJ 156 713 942,96 Kč, TPM 
54 433 646,26 Kč.

Školské organizace i MěK dosáhly v celkovém 
výsledku hospodaření zisku. Od roku 2010 dochází
postupně ke změnám v systému účetnictví příspěv-
kových organizací. Odbory ekonomiky, sociálních 
věci a školství a oddělení kontroly ve spolupráci 
s daňovou poradkyní zpracovaly metodický pokyn 
pro příspěvkové organizace zejména z důvodu 
jednotného způsobu účtování. Pokyn je každoročně 
aktualizován v závislosti na nové legislativě.

V roce 2012 fakturoval odbor za žáky dojíždějící 
z jiných obcí za období 9-12/2011 a následně za             
1-8/2012. Všechny obce uhradily, u čtyř obcí došlo 
k prodlení (nejvýše 10 dnů), které bylo v I. pololetí 
vedoucí odboru ekonomiky a ve II. pololetí vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství, prominuto v cel-
kové výši 50,31 Kč. 

Ředitelé škol a školských zařízení i jejich zástupci 
hospodařili efektivně s přidělenými provozními 
prostředky, aktivně zapojovali vlastní zdroje, 
prostředky získané dary, doplňkovou činností, 
úplatou či naplňováním investičních a rezervních 
fondů ve prospěch nákupu potřebného vybavení      
a oprav včetně investičních. V posledních letech 
také získáváním dotací z programu MŠMT - EU 
peníze školám.

V roce 2012 byly prováděny jen nejnutnější opravy 
havarijního charakteru. Bohužel od této skutečnosti 
se následně odvíjí i např. stanovení úplat za MŠ, ŠD 
a ŠK či úhrad faktur za dojíždějící žáky. Je tedy 
třeba i nadále počítat se snížením příjmů v této 
oblasti. Navíc příjmy za dojíždějící žáky budou
fakturovány počátkem roku 2013 již naposled, a to
za období 9-12/2012. Havárie většího rozsahu se 
vyskytly v ZŠS Trávník a ŠJ U tenisu – havárie 
rozvodů vodovodního řadu. Po náročném jednání 
byly jídelny odškodněny společností VaK.

Koncem roku 2011 požádala ZŠ a MŠ Přerov-Před-
mostí, Pod skalkou 11, o částečné  předfinacování 
projektu Mateřídouška bez bariér ve výši 210 000 
Kč, tyto finanční prostředky počátkem roku 2012 
organizace vrátila na účet zřizovatele. Do rozpočtu 
statutárního města bylo vráceno i nedočerpání 
finančních prostředků na udržitelnost projektu 
Mateřídouška bez bariér ve výši 159 000 Kč.
Nejvyšší položkou rozpočtu byla částka na otop, a to 
jak páru, tak plyn. Jde o položku nejhůře předví-
datelnou. V I. pololetí byly nezateplené školy 
v čerpání za období 1-4/2012 přes 51 %, což je 
procento udávané jako standard za toto období              
a rozpočty těchto škol musely být posilovány. 
Z výše uvedeného důvodu byla rada města požádána
o ponechání finančních prostředků uspořených na 
školách zateplených na pokrytí deficitu u škol 
nezateplených. Zima v prosinci zaznamenala rychlý
nástup a rozpočty musely být opět posilovány 
případně dokrývány z fondů či jiných položek oproti 
předpokladům z listopadu.

Pracovníci oddělení, kteří zajišťovali financování 
školství ze státního rozpočtu v roce 2012, řešili
hlavně úkoly vyplývající z nové legislativy zejména 
spojené s vázáním rozpočtu na rok 2012. Dále 
potvrzování ředitelů na pracovních místech na další 
období apod. Připravovali průběžně podklady pro 
přiznání platů novým ředitelům, platové postupy 
ředitelů a úpravy platů v návaznosti na organizační 
změny škol a školských zařízení. Dále zaštiťovali
hodnocení práce ředitelů, pracovali na propočtech 
vztahujících se k žákům dojíždějícím z jiných obcí, 
k úplatám za předškolní vzdělávání, přípravách 
materiálů do orgánů statutárního města a dalších 
aktuálních úkolech. Náročnou záležitostí byl
zejména zápis dětí do MŠ. 

Oddělení se dlouhodobě potýká se špatným stavem 
budov škol a školských zařízení, jedná se o havarijní 
stavy střech, oken, rozvodů vody, kanalizace, 
sociálních zařízení apod. Prostředky vytvořené 
v investičních fondech škol z odpisů jsou nedosta-
tečné. Rovněž se v zápisech České školní inspekce 
stále častěji objevují zápisy ke stáří vybavení,
zejména mateřských škol nábytkem. Připomínky 
vznášejí i rodiče dětí zejména k vybavení zahrad 
herními prvky. ŠJ a ZŠS upozorňují na zastaralé 
strojové vybavení, kterému dochází životnost. 
Zakoupení nových strojů řeší zapojením investičních 
fondů organizací, pokud jsou tyto nedostatečné, 
žádají o převod prostředků z fondů rezervních. Do 
budoucna je každopádně třeba uvažovat o zvýšení 
přídělu finančních prostředků z rozpočtu statutárního 
města právě do oblasti budov škol a školských 
zařízení a modernizace strojového vybavení a tak 
alespoň částečně pokrývat odstraňování nutných 
havarijních stavů.  

Oddělení školství a mládeže se již tradičně veřejně 
prezentovalo akcí Scholar – vyhodnocení ocenění 
nejlepších žáků jednotlivých základních škol
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Přímé podpory v oblasti sportu

Rozpočet původní:               9 160 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                9 160 000,00 Kč
Čerpání:                              9 160 000,00 Kč
% čerpání:          100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Grantový program v oblasti sportu

Rozpočet původní:                1 472 000,00 Kč
Rozpočet upravený:               1 457 000,00 Kč
Čerpání:                              1 418 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Grantový program v oblasti volného času

Rozpočet původní:                  135 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   135 000,00 Kč
Čerpání:                                 130 000,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Dotace byla zaslána dle smlouvy. 

Ostatní tělovýchovná činnost 

Rozpočet původní:                            0,00 Kč
Rozpočet upravený:              3 090 000,00 Kč
Čerpání:                            3 090 000,00 Kč
% čerpání:          100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení poskytovalo sociální služby podle zákona 
o sociálních službách, zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, zákona o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy, o soudnictví ve věcech mládeže, 
zákona o právech příslušníků národnostních menšin 
a dalších platných zákonů, zejména:
 vykonávalo opatrovnictví osob omezených nebo 

zbavených způsobilosti k právním úkonům,
u nichž je soudem stanovený výkon opatrov-
nictví městu Přerov,

 poskytovalo odborné sociální poradenství oso-
bám ohroženým sociálním vyloučením z důvo-
du předchozí ústavní nebo ochranné výchovy ne-
bo výkonu trestu,

 komplexně zajišťovalo a organizovalo výkon ve-
řejné služby,

 provádělo terénní práci v sociálně vyloučených 
lokalitách pro sociální šetření,

 organizovalo výchovné a vzdělávací akce a poby-
ty pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí,

 podávalo informace o možnostech a způsobech 
poskytování sociálních služeb,

 vydávalo a evidovalo žádosti o poskytnutí bytů
v domě s pečovatelskou službou, do bytů obec-
ních a bezbariérových a garáží k bezbariérovým 
bytům,

 provádělo sociální šetření k jednotlivým žádos-
tem v terénu,

 vypravovalo pohřby u osamělých nebo nemajet-
ných osob, účastnilo se dědických řízení,

 zajišťovalo okamžitou pomoc osobám, kterým 
není poskytována sociální služba a nacházely se 
v ohrožení života nebo zdraví,

 vydávalo žádosti do domova pro seniory v Pře-
rově, poskytovalo poradenství k ostatním domo-
vům pro seniory,

 zabývalo se problematikou národnostních menšin,

 poskytovalo a zpracovávalo žádosti o grantový 
program a další finanční dotace pro sociální        
a zdravotnickou oblast,

 rozhodovalo o ustanovení zvláštního příjemce 
dávky důchodového pojištění,

 zajišťovalo, vydávalo a evidovalo recepty s mod-
rým pruhem,

 zajišťovalo pořádání veřejných sbírek městem 
pro sociální nebo zdravotnické účely,

 zabývalo se dětmi do dosažení zletilosti, tj. 18 let 
věku,

 poskytovalo pomoc dětem při překonávání ne-
příznivých sociálních podmínek a výchovných 
vlivů,

 poskytovalo sociálně-právní poradenství rodičům 
a dalším osobám odpovědným za výchovu a vý-
voj dítěte, pomáhalo při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,

 zabývalo se dětmi a mladistvými s opakovanými 
poruchami chování závažného rázu, provádělo
sociální šetření,

 sledovalo výkon ústavní a ochranné výchovy, 
dodržování opatření stanovených soudem dle 
zákona o rodině,

 řešilo problematiku dětí z neúplných rodin, 
nedostatečnou péči o dítě, problematiku dítěte 
zneužívaného, zanedbávaného nebo týraného,

 sepisovalo návrhy na úpravu práv a povinností        
k nezletilým dětem,

 přijímalo žádosti a rozhodovalo o svěření dítěte 
k osvojení, do pěstounské péče nebo svěření do 
péče jiné osoby než rodiče,

 vykonávalo funkci opatrovníka a poručníka,
 pořádalo přednášky, kurzy a výchovně rekreační 

tábory zaměřené na řešení výchovných, sociál-
ních a ostatních problémů,

 provádělo osvětovou činnost v oblasti prevence 
negativních jevů a nealkoholické toxikomanie.

V oblasti poskytování sociálních služeb oddělení 
spolupracovalo s příspěvkovou organizací Sociální 
služby města Přerova, p. o., zřízenou statutárním 
městem Přerov a nestátními neziskovými organiza-
cemi působícími v sociální oblasti. 
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Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti     
o byt)

Rozpočet původní:        5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:         9 000,00 Kč
Plnění:                      7 000,00 Kč
% plnění:             77,8

Jednalo se o příjem za jednorázové náhrady výdajů 
na zaevidování žádostí o byt nebo bytové náhrady. 
Plnění těchto příjmů nelze přesně odhadnout ani 
žádným způsobem ovlivnit, protože souvisí s počtem 
podaných žádostí. Pro vložení do evidence žadatelů 
je u každého zjišťována bezdlužnost vůči městu        
a organizacím jím zřízených či založených. V průbě-
hu roku bylo zaevidováno 35 žádostí. Počet nově 
evidovaných žádostí zůstává za poslední období 
přibližně na stejném počtu: v roce 2010 to bylo 37 
žádostí, v roce 2011 pak 30 žádostí.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti     
o DPS)

Rozpočet původní:       17 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       17 000,00 Kč
Plnění:                      8 800,00 Kč
% plnění:             51,8

Jednalo se o příjem za jednorázovou náhradu výdajů 
na zaevidování žádosti do domu s pečovatelskou 
službou. I plnění těchto příjmů souvisí s počtem 
podaných žádostí, které nelze předem odhadnout. 
Pro vložení do evidence je u každého žadatele 
zjišťována bezdlužnost vůči městu a organizacím 
jím zřízeným či založeným. V roce 2012 bylo zaevi-
dováno 44 žádostí. Počet nově evidovaných žádostí 
za poslední období výrazně klesá. V roce 2010 to 
bylo 85 žádostí, v roce 2011 jen 74 žádostí. Jednou    
z příčin může být i nemožnost výběru umístění do 
konkrétního domu s pečovatelskou službou.

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-
chvílova)

Rozpočet původní:   330 000,00 Kč
Rozpočet upravený:    330 000,00 Kč
Plnění:                 309 332,50 Kč
% plnění:             93,7

Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytování 
příspěvku ve výši odpisů dlouhodobého hmotného 
majetku na 1 oběd pro poživatele starobních              
a plných invalidních důchodů s trvalým pobytem       
v Přerově. Jednalo se o částku ve výši 2,50 Kč, která 
v kalkulaci nákladů na oběd tvoří výši odpisů 
majetku. Podle počtu vydaných obědů tuto částku 
Zařízení školního stravování ul. Kratochvílova
měsíčně fakturovalo městu a po obdržení ji odvedlo
na účet zřizovatele. Od roku 2010 dochází ke 
snižování počtu odebíraných obědů. V roce 2010 

bylo odebráno 131 973 obědů, v roce 2011 to bylo
130 261 a v roce 2012 došlo k poklesu na 122 873 
obědů.                                                           

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

Rozpočet původní:              0,00 Kč
Rozpočet upravený: 1 308 800,00 Kč
Plnění:                  1 308 400,00 Kč
% plnění:           100,0

Odvody odpisů nemovitého majetku prováděly 
Sociální služba města Přerova (dále jen SSMP)
v souladu s platným odpisovým plánem. Odpisy 
byly tvořeny z majetku na jednotlivých střediscích. 
V průběhu roku byla dokončena realizace zahradní 
pergoly v Městských jeslích. Stavba byla předána      
a započalo její odepisování. V této souvislosti byla 
upravena částka v příjmové i výdajové části roz-
počtu SSMP. Na hlavní činnost pak organizace 
v odpovídající výši obdržela od zřizovatele příspě-
vek na odpisy nemovitého majetku.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:       50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       75 000,00 Kč
Plnění:                       92 986,36 Kč
% plnění:           124,0

Jednalo se o přijaté náhrady od Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR za vypravení pohřbů osobám 
pohřbívaným na náklady města. Podmínkou podání 
žádosti o poskytnutí náhrady je ukončené dědické 
řízení bez zanechání dědictví a doložení všech 
požadovaných dokumentů. Po vyhodnocení opráv-
něnosti nároku ministerstvo refunduje náklady za 
vypravení pohřbu. Neakceptuje však náklady za 
vsyp do společného hrobu, tyto náklady zůstávají 
k tíži města. V průběhu roku byly poskytnuty 
náhrady z 10 ukončených dědických řízení, z dalších 
6 byly příjmy od dědiců.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty)

Rozpočet původní:       3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:         3 000,00 Kč
Plnění:                      2 994,00 Kč
% plnění:            99,8
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Jednalo se o příjmy za tržby z prodeje lékařských 
předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej 
omamných a návykových látek (tzv. opiátových 
receptů). Na základě požadavku byly tyto lékařské 
recepty a žádanky prostřednictvím oddělení prodá-
vány oprávněným lékařům za výrobní cenu. Povin-
nost města zabezpečit plynulou distribuci lékařských 
předpisů s modrým pruhem a vytvářet pohotovostní 
zásobu určuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů a vy-
hláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb.,            
o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech 

používání lékařských předpisů. 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:       20 000,00 Kč
Plnění:                         18 000,00 Kč
% plnění:           90,0

Oddělením byla na základě vydaného rozhodnutí 
udělena soukromému subjektu sankční pokuta za 
prodej tabákových výrobků nezletilým osobám. 
Pokuta v celkové výši 50 000 Kč je hrazena 
v měsíčních splátkách.

Příjmy z finančního vypořádání minulých let 
mezi obcemi

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:         6 700,00 Kč
Plnění:                          6 668,00 Kč
% plnění:              99,5

V roce 2011 poskytl pan J. P. statutárnímu městu 
Přerov dar na úhradu za poskytování sociálních 
služeb pro jeho matku v domě s pečovatelskou 
službou v Kojetíně. Jeho matka však v době do 
1 roku ukončila nájemní vztah v DPS Kojetín a Rada 
města Kojetína schválila vrácení poměrné části 
statutárnímu městu Přerov, které pak, na základě 
schválení orgány města a uzavření příslušných 
dohod, poměrnou částku vrátilo poskytovateli daru.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet původní:       40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:      97 500,00 Kč
Plnění:                   75 457,00 Kč
% plnění:           77,4

Oddělení oslovilo 13 obcí, jejichž občané byli
uživateli služeb denního stacionáře, případně osobní 
asistence, při Denním pobytu příspěvkové organi-
zace Sociální služby města Přerova, se žádostí          
o finanční příspěvek. V průběhu roku na zaslanou 
žádost reagovaly obce Tršice, Křtomil, Majetín, 
Radslavice, Nahošovice, Lazníky a město Němčice 
nad Hanou, výše poskytnutého finančního příspěvku 
se pohybovala v rozmezí od 3 000 Kč do 19 000 Kč.

Další příjmy byly tvořeny finančními prostředky od 
obcí, jejichž občané byli umístěni do bytu v někte-
rém z domů s pečovatelskou službou v Přerově.
S obcemi byla uzavřena smlouva o poskytnutí finan-
čního příspěvku jako jednorázové úhrady za posky-
tování sociálních služeb. Částka byla vypočítána 
jako 1,5 násobek skutečných nákladů zřizovatele 
vynaložených v předcházejícím roce na 1 obyvatele 
domu s pečovatelskou službou, a pro rok 2012 činila 
22 000 Kč. Obec Říkovice uzavřela uvedenou 
smlouvu a částku za svou občanku uhradila. Před 
uzavřením nájemní smlouvy se však žadatelka 
rozhodla, že se do bytu v domě s pečovatelskou 
službou nenastěhuje. Z tohoto důvodu se částka obci 
vracela a položka nebyla naplněna.

Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka)

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:        4 700,00 Kč
Plnění:                     7 969,00 Kč
% plnění:           169,6

Oddělení každoročně pořádá veřejnou sbírku pod 
vánočním stromem. Vánoční sbírka:
 2011/2012 byla pořádána pro neziskovou orga-

nizaci ROSKA Přerov na pořízení rehabilitační 
pomůcky. Celkový výtěžek vánoční veřejné 
sbírky činil částku 9 484,68 Kč, v upraveném 
rozpočtu částka zohledňuje pouze část výtěžku 
ve výši 4 731 Kč vloženou na bankovní účet dne 
06.01.2012,

 2012/2013 byla pořádána pro o. p. s. Duševní 
zdraví a částka 3 238 Kč, vybraná a vložená na 
účet ke konci dne 20.12.2012, tvoří druhou část 
plnění.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 
primární prevence)

Rozpočet původní:                   23 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      6 000,00 Kč
Čerpání:                  5 698,00 Kč
% čerpání:                                         95,0   
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Rozpočtovaná částka byla vyčleněna na realizaci 
činností, akcí a aktivit v oblasti zdravotnicko-
preventivních akcí pro nejširší veřejnost. Statutární 
město Přerov se spolupodílelo na organizaci, 
pořádání a financování preventivních akcí, které 
pořádala Nemocnice Přerov. V roce 2012 se jednalo 
o akci „Den ledvin“, kdy byly zakoupeny testovací 
proužky do glukometru, které zde byly použity 
zdravotnickým personálem stejně jako na akci 
„Přerovem pěšky i na kole“. Tato osvětová akce 
probíhala v parku Michalov a mimo organizačních 
záležitostí (zapůjčení pódia, zajištění občerstvení, 
závěrečný úklid) oddělení zajišťovalo také program 
(nácvik chůze s holemi – NORDICWALKING, 
vystoupení mažoretek, kapely a moderátora), 
sponzoring, zázemí a odměny pro účinkující. Tyto 
náležitosti však byly hrazeny z jiné části rozpočtu.
Další společnou akcí bylo uspořádání kurzu první
pomoci pro vedoucí pracovníky a zaměstnance 
magistrátu.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                   105 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   170 000,00 Kč
Čerpání:                   143 267,00 Kč
% čerpání:                                       84,3   

Jednalo se o částku vyčleněnou na úhradu nákladů 
za vypravení pohřbu a uložení do společného hrobu 
občana, u kterého nebyl nalezen rodinný příslušník, 
který by pohřeb vypravil a zaplatil, a který zemřel na 
území města Přerova. Čerpání z této položky nelze 
přesně odhadnout. V průběhu roku byly uhrazeny 
náklady spojené s pohřbením 20 občanů. Zvyšující 
se počet vypravovaných pohřbů souvisí se spádo-
vostí Nemocnice v Přerově, s provozováním ubyto-
ven pro sociálně nepřizpůsobivé na území města a se 
zhoršující se sociální situací občanů. Průměrná cena 
za vypravení pohřbu se pohybovala kolem 6 500 Kč, 
další náklady vznikaly v souvislosti se vsypem do 
společného hrobu (cca 500 Kč). 

Sociální služby města Přerova

Rozpočet původní:              15 286 200,00 Kč
Rozpočet upravený:              15 351 200,00 Kč
Čerpání:              15 350 800,00 Kč
% čerpání:                                     100,0    

SSMP čerpaly příspěvek na provoz a odpisy dle 
předložených žádostí v souladu se schváleným 
rozpočtem zřizovatele. Příspěvek byl rozlišován na 
jednotlivá střediska organizace, a to:
 městské jesle,
 pečovatelská služba,
 denní pobyt,
 domov pro seniory.
V průběhu II. pololetí byla Ministerstvem financí 
ČR poskytnuta organizaci účelová neinvestiční 
dotace ve výši 65 000 Kč určená na částečné pokrytí 
nákladů spojených se zavedením Pomocného 

analytického přehledu (PAP). Částka byla použita na 
pořízení SW vybavení, na úhradu školení apod. Po 
konečném zpracování účetnictví roku 2012 
organizace vrátila zpět na účet zřizovatele částku 
1 299 600 Kč jako část nevyčerpaného provozního 
příspěvku a požádala o zapojení této částky do 
rozpočtu organizace na rok 2013.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet původní:                  100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  100 000,00 Kč
Čerpání:                     94 173,00 Kč
% čerpání:                                        94,2   

Finanční prostředky byly vyčleněny na volnočasové 
aktivity dětí ze sociálně slabých rodin dle zákona            
č. 359/1999 Sb., jejichž spis byl evidován u orgánu 
sociálně právní ochrany a mají trvalé bydliště ve 
městě Přerově. V době letních prázdnin se usku-
tečnil týdenní pobytový výchovně rekreační tábor 
v Lipové-lázních v Jeseníkách. Tábora se zúčastnilo 
19 dětí, 4 zaměstnanci oddělení a zdravotnický
dozor, který bezplatně poskytla firma Medical 
servise. Tábor byl zaměřen na výchovné působení na 
děti, směřující k odstranění poruch chování, získání 
potřebných hygienických, sociálních a společen-
ských návyků, na poznávání a ochranu přírody, 
na turistiku a orientaci v terénu a tím také na ukázku 
nových forem volnočasových aktivit. V předvá-
nočním období se uskutečnila návštěva filmového 
představení v přerovském kině Hvězda. Na toto 
představení byla provozovatelkou kina poskytnuta 
sleva na vstupném

V rámci výkonu státní správy obecního úřadu obce
s rozšířenou působností byly orgánem sociálně práv-
ní ochrany připravovány aktivity pro děti a mládež         
s výchovnými problémy vyžadujícími zvýšenou 
pozornost, kterým je poskytována péče ve smyslu 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně. 
Byl připraven týdenní výchovně rekreační kurz pro 
děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, který se 
uskutečnil v průběhu letních prázdnin v Beskydech
v rekreačním středisku Zákopčí. Motto kurzu „Ruku 
v ruce“ mělo děti směrovat ke vzájemné komunikaci 
a spolupráci při všech prováděných činnostech. 
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Výchovného kurzu se zúčastnilo 29 dětí a 6 dospě-
lých v roli vedoucích oddílů, z toho u 19 dětí 
proběhla finanční úhrada z prostředků Úřadu práce 
v Přerově. V předvánočním období se uskutečnila 
návštěva filmového představení v přerovském kině 
Hvězda, kterého se spolu s přerovskými dětmi 
účastnily i děti z okolních obcí. Na toto představení 
byla provozovatelkou kina poskytnuta sleva na
vstupném. Další finanční prostředky byly čerpány na 
drobné dárky (sladkosti) pro děti umístěné 
v dětských domovech, které jim byly předávány při 
návštěvách sociálních pracovnic. 

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybra-
ným etnikům (projekt soužití)

Rozpočet původní:                     10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                    10 000,00 Kč
Čerpání:                       9 500,00 Kč
% čerpání:                                            95,0   

Prostředky byly vyčleněny na realizaci Programu 
soužití ve městě Přerově, který vyplývá z dlouho-
dobého Strategického plánu ekonomického a územ-
ního rozvoje mikroregionu Přerov. Plánované akti-
vity se uskutečnily v průběhu II. pololetí roku. 
V areálu fotbalového klubu FK Kozlovice proběhla 
tradiční akce Den soužití. Jejím hlavním organi-
zátorem bylo občanské sdružení Imperio, které 
spolupracovalo s např. občanským sdružením Kappa 
– Help nebo Policií ČR. Oddělení z vyčleněných 
prostředků hradilo pronájem fotbalového areálu. 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

Rozpočet původní:                   370 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  360 000,00 Kč
Čerpání:                   346 684,50 Kč
% čerpání:                                          96,3   

Finanční prostředky ve výši 309 322,50 Kč byly 
použity na úhradu části věcné režie (výše odpisů 
DHM) kalkulované Zařízením školního stravování 
Přerov v ceně oběda. Zastupitelstvo města Přerova 
schválilo poskytování příspěvku ve výši odpisů 
DHM na 1 oběd pro poživatele starobních a plných 

invalidních důchodů s trvalým pobytem v Přerově. 
Částka odpisů DHM byla ve výši 2,50 Kč/1 oběd                
a byla dle počtu odebraných obědů měsíčně faktu-
rována statutárnímu městu Přerov. Přijatou částku 
následně příspěvková organizace Zařízení školního 
stravování odváděla zpět do rozpočtu zřizovatele.                                                           
Částka ve výši 37 352 Kč byla využita na úhradu 
nákladů spojených s činností v procesu komunitního 
plánování. V rámci naplňování jednotlivých opatření 
byla v měsíci září uspořádána akce „Přerovem pěšky 
i na kole“. Tato osvětová akce probíhala v parku 
Michalov (viz výše uvedené).

Domovy (neinvestiční transfery obcím)

Rozpočet původní:                    15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      2 000,00 Kč
Čerpání:                      1 992,00 Kč
% čerpání:                                          99,6   

Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu
nákladů spojených s pobytem přerovské občanky 
v Domově pro seniory v Hranicích pro rok 2012. 
Pobyt byl hrazen na základě dodatku ke smlouvě 
každoročně uzavíraného mezi ředitelem domova 
důchodců a vedoucí odboru. Občanka umístěná 
v domově v únoru roku 2012 zemřela a pro příští 
období již nebudou nárokovány pro tuto oblast 
žádné finanční prostředky.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     16 700,00 Kč
Čerpání:                    13 200,00 Kč
% čerpání:                                         79,0   

V roce 2011 poskytl pan J. P. statutárnímu městu 
Přerov dar na úhradu za poskytování sociálních 
služeb pro svou matku v domě s pečovatelskou 
službou v Kojetíně. Tato však v době do 1 roku 
ukončila nájemní vztah v DPS Kojetín a Rada města 
Kojetína schválila vrácení poměrné části statutár-
nímu městu Přerov, které po schválení orgány města            
a uzavření příslušných dohod poměrnou částku 
vrátilo dárci. Další finanční prostředky byly použity 
na úhradu nákladů za inzerci v souvislosti s vyhlá-
šením výběrového řízení na obsazení místa ředitele 
příspěvkové organizace Sociální služby města 
Přerova.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
prevence

Rozpočet původní:                       4 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       4 000,00 Kč
Čerpání:                       2 920,00 Kč
% čerpání:                                          73,0   

Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spoje-
ných s náklady při pořádání setkání s neziskovými 
organizacemi, se kterými oddělení spolupracovalo. 
V lednu bylo pořádáno pro zástupce neziskových 
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organizací a pracovníky dotčených institucí setkání 
s poslankyní Parlamentu České republiky Lenkou 
Kohoutovou na téma sociální reforma. Z této akce 
bylo hrazeno pořízení fotodokumentace. Na podzim 
se uskutečnilo každoroční setkání zástupců nezis-
kového sektoru s představiteli města, zástupci Úřadu 
práce v Přerově a pracovníky oddělení v prostorách 
Oblastního spolku Českého červeného kříže, který 
zapůjčuje bezplatně prostory pro tato setkávání. 
V závěru roku proběhlo jednání k řešení situace 
ubytovny pro bezdomovce. Na obě akce bylo pro 
účastníky zakoupeno občerstvení.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti (recepty)

Rozpočet původní:                       3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      3 000,00 Kč
Čerpání:                     2 601,00 Kč
% čerpání:                                         86,7   

Prostředky byly použity na úhradu nákladů za 
výrobu lékařských receptů s modrým pruhem                     
a žádanek, jejichž evidenci a distribuci má oddělení  
ve své kompetenci. Na základě požadavku jsou tyto 
lékařské recepty a žádanky prostřednictvím oddělení 
prodávány oprávněným lékařům za výrobní cenu. 
Oddělení vede evidenci a distribuci lékařských 
předpisů. Povinnost města zabezpečit plynulou 
distribuci lékařských předpisů s modrým pruhem      
a vytvářet pohotovostní zásobu stanoví zákon            
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů a vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví č. 54/2008 Sb., o způsobu předepiso-

vání léčivých přípravků, údajích uváděných na 
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékař-
ských předpisů. Prodej receptů a žádanek pověře-
ným lékařům na základě jejich požadavku se proje-
vil v příjmové části rozpočtu oddělení. V průběhu II. 
pololetí byla vystavena objednávka na výrobu
receptů s modrým pruhem a provedena dodávka 
zboží.

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví 

Rozpočet původní:                3 044 000,00 Kč
Rozpočet upravený:               3 044 000,00 Kč
Čerpání:                3 044 000,00 Kč
% čerpání:                                         100,0   

Jednalo se o finanční prostředky vyčleněné v rámci 
tzv. přímých podpor. Byly vyčleněny pro nestátní 
neziskové organizace, které významně doplňují        
a zajišťují síť potřebných sociálních služeb ve městě. 
Mezi organizace Český červený kříž, Oblastní 
charita Přerov, Sdružení MOST K ŽIVOTU, 

Armáda spásy, Centrum setkávání, o. s., Svaz 
tělesně postižených v ČR a JSME TADY, o. s., byla 
rozdělena částka 2 044 000 Kč. Současně na základě 
závazku města schváleného usnesením Zastupitel-
stva města Přerova byla poskytnuta 
dotace ve výši 1 000 000 Kč Armádě 
spásy na provoz Azylového domu 
pro matky s dětmi na ul. 9. května. 
Rok 2012 byl posledním rokem 
pětiletého závazku na poskytování 
finanční dotace na uvedené zařízení. 

Grantový program v sociální oblasti a zdravot-
nictví

Rozpočet původní:                  652 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                 652 000,00 Kč
Čerpání:                  652 000,00 Kč
% čerpání:                                         100,0   

Jednalo se o finanční prostředky na grantový pro-
gram vyhlášený statutárním městem Přerov pro rok 
2012 pro sociální oblast a zdravotnictví. V oblasti 
zdravotnictví byly finanční prostředky rozděleny             
na základě předložených projektů 3 žadatelům. 
Z původně rozpočtované částky byla část finančních 
prostředků převedena k posílení do grantového 
programu v oblasti sociální, kde byly prostředky 
rozděleny 24 žadatelům na realizaci 26 projektů.

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní 
služba lékáren, příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

Rozpočet původní:                  345 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  270 000,00 Kč
Čerpání:                    97 000,00 Kč
% čerpání:                                           35,9

Finanční prostředky ve výši 45 000 Kč byly 
vyčleněny na dotace lékárnám na území města 
Přerova, které v průběhu roku 2012 zajišťovaly ve 
svých provozovnách pohotovostní službu o nedělích 
a státních svátcích. Na základě předloženého rozpisu 
počtu služeb a vyčíslených částek pro jednotlivé 
lékárny došlo ke schválení a uzavření jednotlivých 
smluv. Rozpis služeb byl pro veřejnost pravidelně 
zveřejňován v místním a regionálním tisku, na inter-
netových stránkách města a na infotextu kabelové 
televize. 
Finanční prostředky ve výši 52 000 Kč byly vyčle-
něny na poskytnutí účelových dotací zařízením 
poskytujícím sociální služby občanům se zachova-
ným trvalým pobytem v Přerově. Tuto problema-
tiku řeší schválený Metodický pokyn vedoucí 
odboru SVŠ č. 1, který určuje částku 500 Kč za 
každý měsíc pobytu 1 občana Přerova v zařízení 
zřizovaném jiným zřizovatelem. V průběhu roku 
byly poskytnuty dotace pro Sociální služby města 
Kroměříže, Centrum sociálních služeb Klíč Olo-
mouc, Centrum Dominika Kokory, Domov seniorů 
Tovačov.
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Ostatní činnost ve zdravotnictví 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                    15 000,00 Kč
Čerpání:                    15 000,00 Kč
% čerpání:                                         100,0

Jednalo se o peněžitý dar poskytnutý Nadaci pro 
transplantace kostní dřeně podmíněný na použití na 
náklady spojené s náborem nových dárců do registru 
a vyšetření vzorků krve při jejich vstupu do registru. 
Program transplantací kostní dřeně je uskutečňovaný 
prostřednictvím Českého národního registru dárců 
dřeně, který napomáhá nemocným s poruchou 
krvetvorby v tuzemsku i v zahraničí. Po projednání 
a schválení podané žádosti Radou města Přerova byl 
peněžitý dar předán na základě darovací smlouvy.

Centra sociálně rehabilitačních služeb 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                   577 000,00 Kč
Čerpání:                   577 000,00 Kč
% čerpání:                                      100,0

V důsledku novely zákona č. 202/1990 Sb., o lote-
riích a jiných podobných hrách, se od roku 2012 
změnil způsob rozdělení výtěžku z loterií a sáz-
kových her. Statutární město Přerov tak získalo část 
finančních prostředků, které mělo možnost rozdělit 
do oblasti sportu, kultury, sociální a neziskovému 
sektoru. Vyčleněná částka, určená k použití na 
činnost, provoz zařízení a organizaci akcí, byla 
rozdělena mezi 15 organizací. 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                    20 000,00 Kč
Čerpání:                    20 000,00 Kč
% čerpání:                                      100,0    

Jednalo se o finanční prostředky poskytnuté jako 
účelová dotace Hospici na Svatém Kopečku na 
provozní náklady zařízení, které poskytuje služby 
těžce nemocným klientům, z nichž převážná většina 
tam dokončí svůj život, ve všech oblastech (zdra-
votní, fyzické, psychické, sociální i spirituální). 

Oddělení sociální prevence a pomoci

Oddělení vykonávalo na úseku přenesené působnosti 
činnosti na základě příslušných ustanovení zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 Sb.,          
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v následujících kategoriích: 
 poskytovalo sociální a odborné poradenství 

zejména při sociálních událostech, jako je zdra-
votní postižení nebo duševní onemocnění, 
závislost na péči jiné osoby, péče o osobu 
závislou na péči jiné osoby, sociální vyloučení
v důsledku chudoby, nemoci, příslušnosti 

k národnostní menšině, rizikový způsob života, 
zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na 
hracích automatech, zneužívání omamných         
a psychotropních látek, trestná činnost, oběti 
agrese, trestné činnosti a domácího násilí, ztráta 
přístřeší, nejisté a neadekvátní bydlení, nízké 
příjmy, nekompetence hospodařit s finančními 
prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stano-
veným vyživovacím povinnostem. Poskytovalo
poradenství a pomoc při uplatňování nároku na 
dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné 
nouzi, nemocenského a důchodového pojištění,

 vyhledávalo klienty v jejich přirozeném prostře-
dí a poskytovalo komplexní činnosti přímé 
sociální práce na základě individuálních potřeb 
jednotlivců i skupin, spočívajících zejména               
v posouzení životní situace klienta, individuál-
ním plánování cílů a kroků, které povedou                   
k jejich naplnění, realizaci přímé sociální práce 
s klientem zaměřené na jeho změnu a zplno-
mocnění k tomu, aby sám dokázal ovlivňovat 
své sociální prostředí a měnit podmínky svého 
života.

V rámci všech výše uvedených činností evidovalo 
oddělení za rok 2012, který byl prvním rokem jeho 
činnosti, celkem 1 100 aktivních klientů, kterým byly 
mimo sociální poradenství opakovaně poskytovány 
služby přímé sociální práce. S ohledem na specifické 
podmínky v daném regionu byl patrný stále vzrůsta-
jící zájem o poskytované služby.
Oddělení také realizovalo osvětové a preventivní 
aktivity s cílem předcházet vzniku nepříznivých 
životních situací klientů formou přednášek a besed. 
V roce 2012 byly uskutečněny dvě významné akce   
v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity. V měsících březen – květen 
2012 akce „Babi, dědo nejste sami“, s cílovou 
skupinou dorůstající mládeže na II. stupni základních 
škol v rámci rozšířené působnosti oddělení. Do akce 
se zapojilo 13 základních škol z Přerova, Kojetína, 
Tovačova, Kokor, Dřevohostic a dalších obcí. Akce 
tak oslovila s problematikou stárnutí, stáří a mezige-
nerační solidarity přímo okolo 1 200 dětí a jejich 
prostřednictvím, pak rodinné příslušníky, kamarády 
i ostatní vrstevníky.

V říjnu se uskutečnila další preventivní, osvětová             
a výchovně vzdělávací akce „Senior symposium“. 
Cílovou skupinou byla generace občanů 60+.
V průběhu měsíce října 2012 se v mezích působnosti 
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oddělení uskutečnilo celkem 5 Senior 
symposií, a to v Přerově za účasti cca 
220 seniorů, v Kojetíně 150 seniorů, 
v Tovačově 150 seniorů, v Dřevo-
hosticích 100 seniorů a v Brodku           
u Přerova 200 seniorů. Všechna Senior 

symposia tak navštívilo celkem cca 820 občanů –
seniorů. V kulturních programech vystoupilo okolo 
100 dětí ze základních škol a zájmových sdružení, 
téměř 100 seniorů z pěveckých a tanečních souborů 
a další vystupující. Celkem se tedy Senior symposií 
včetně organizátorů, přednášejících, vystupujících,

hostů a doprovodného programu účastnilo okolo
1 500 lidí. V rámci jednotlivých „Senior symposií“ 
bylo zapojeno i několik desítek neziskových orga-
nizací s regionální působností prezentujících směrem 
k občanům seniorského věku nabídku svých služeb. 
V odborných přednáškách vystoupila řada význam-
ných odborníků z oblasti sociální, vzdělávání, 
medicíny, psychologie nebo duchovní oblasti. Sou-
částí jednotlivých Senior symposií byla vystoupení 
významného hosta z Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo 
populární herecké osobnosti.

Oddělení rovněž vydávalo a evidovalo parkovací 
průkazy náležející držitelům průkazů ZTP, ZTP/P. 
V rámci této agendy bylo obslouženo cca 2 600 
občanů se zdravotním znevýhodněním.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:         6 000,00 Kč
Plnění:                           6 000,00 Kč
% plnění:            100,0

Příjmy byly získány na základě Smlouvy o zajištění 
reklamy ze dne 11.09.2012, uzavřené mezi státu-
tárním městem Přerov a GEMINI oční centrum, a. s.

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:         6 000,00 Kč
Plnění:                           6 000,00 Kč
% plnění:            100,0

Příjmy byly získány na základě
 darovací smlouvy ze dne 11.09.2012, uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov a KOS 
CONSULT s. r. o. (2 000 Kč),

 darovací smlouvy ze dne 20.09.2012, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov a Mgr. Naděž-
dou Holíkovou (2 000 Kč),

 darovací smlouvy ze dne 11.09.2012, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerov a MEOPTA –
optika, s. r. o. (2 000 Kč).

Výdajová část rozpočtu

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             61 000,00 Kč
Čerpání:                     46 077,00 Kč
% čerpání:                                          75,5

Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů 
v souvislosti se zajištěním propagačních materiálů 
v podobě tisku plakátů, programů a pozvánek pro 
všechna města a městysy, kde se „Senior symposia“ 
konala (Přerov, Kojetín, Tovačov, Dřevohostice, 
Brodek u Přerova). Dále na úhradu nákladů na 
pronájem sálu, ozvučení sálu a likvidaci odpadu        
u „Senior symposia“ uskutečněného v Přerově, na 
úhradu nákladů na pohoštění přednášejících, hostů, 
vystupujících dětí a seniorů i všech účastníků 
„Senior symposia“ uskutečněného v Přerově, na 
nákup květinových darů pro jednotlivé přednášející 
v rámci probíhajících „Senior symposií“ v jednotli-
vých městech, na nákup růží pro všechny přítomné 
dámy na „Senior symposiu“ v Přerově a nákup 
květinového daru pro exkluzivního hosta herečku 
paní Květu Fialovou a významného sponzora akce 
paní Letícii Tomáškovou – Dytrychovou.

Další část textu se týká zrušeného oddělení sociál-
ních dávek. 

Oddělení sociální prevence a pomoci (na nějž přešly 
některé z pracovních povinností zrušeného oddělení) 
na základě metodických pokynů Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR provedlo výplaty dávek 
sociální péče, které nabyly právní moci v posledních 
dnech roku 2011. Jelikož byla předána veškerá 
spisová dokumentace na nastupující orgán – Úřad 
práce, nebylo možné je v termínu převodu (tj. do 
31.12.2011) vyplatit. Po upřesnění a dohodě mezi 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Minis-
terstvem financí ČR byla uložena povinnost výplaty 
bývalým organizacím tj. obcím. Vzhledem k těmto 
skutečnostem se odbor sociálních věcí a školství 
obrátil prostřednictvím odboru ekonomiky na orgány
města se žádostí o podmínečné pokrytí celkové výše 
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výplat sociálních dávek. Tento požadavek (rozpočto-
vé opatření) byl orgány města schválen a dne 
27.04.2012 došlo k výplatě dávek sociální péče. Dne 
28.04.2012 statutární město obdrželo rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o doplatku 
neinvestiční dotace a dne 20.06.2012 byla částka  
prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého 
kraje připsána na účet statutárního města.

Příjmová část rozpočtu

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:       49 800,00 Kč
Plnění:                        73 892,00 Kč
% plnění:            148,4

Jednalo se o celkové úhrady pohledávek sociálních 
dávek. Pohledávky, které byly dobrovolně hrazeny,
byly odváděny prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje zpět do státního rozpočtu. Roz-
počet byl průběžně upravován. Pohledávky uhrazené 
na základě výkonu rozhodnutí nebo provedením 
exekuce jsou součástí výše uvedeného plnění. Ke 
dni 30.06.2012 činil tento příjem statutárního města 
částku 56 138 Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:                0,00 Kč
Plnění:                        350,00 Kč
% plnění:                 -

Jednalo se o pohledávky dobrovolně uhrazené 
z příspěvku na výživu, který byl v roce 2007 zrušen 
a dále nelze vymáhat. Dobrovolně uhrazené 
pohledávky byly odváděny zpět do státního 
rozpočtu.

Výdajová část rozpočtu

Příspěvek na zvláštní pomůcky

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           177 000,00 Kč
Čerpání:                  176 952,00 Kč
% čerpání:                                         100,0

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 
bytu

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              26 400,00 Kč
Čerpání:                                 26 400,00 Kč
% čerpání:                                      100,0   

Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpra-
vu motorového vozidla

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                1 000,00 Kč
Čerpání:                                   1 020,00 Kč
% čerpání:                                     102,0   

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              34 600,00 Kč
Čerpání:                     34 575,00 Kč
% čerpání:                                         99,9   

Příspěvek na individuální dopravu

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 1 300,00 Kč
Čerpání: …………                   1 300,00 Kč
% čerpání:                                     100,0   

Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                   800,00 Kč
Čerpání:                         800,00 Kč
% čerpání:                                      100,0   

Jednalo se o úhradu pohledávky příspěvku na péči 
pro E. M., která byla v rámci převodu spisové doku-
mentace předána Úřadu práce Přerov. Vzhledem 
k úhradě pohledávky na přelomu roku nedošlo na 
straně Úřadu práce ke spárování pohledávky a tato 
byla vrácena zpět statutárnímu městu Přerov. 

Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová
vedoucí odboru sociálních věcí a školství



mateřské školy
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn rezervní fond město

 Přerov, Máchova 14 301 716 979,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Dvořákova 23 302 542 802,00             -                     -                       49 230,00       -                      49 230,00             -                  49 230,00            

 Přerov, Komenského 25 305 518 416,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Kouřílkova 2 306 1 063 734,00          -                     -                       -                 6 460,00              6 460,00               1 460,00          5 000,00              

 Přerov, Kratochvílova 19 307 495 930,00             -                     -                       -                 10 900,00            10 900,00             2 000,00          8 900,00              

 Přerov, Lešetín 5 308 444 456,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Optiky 14 309 691 300,00             -                     -                       -                 46 500,00            46 500,00             6 975,00          39 525,00            

 Přerov, U tenisu 2 313 851 294,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 560 051,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 916 533,00             -                     84 900,00             51 600,00       -                      51 600,00             -                  51 600,00            

 Přerov - Újezdec, Hlavní 61 318 513 204,00             -                     22 000,00             -                 4 740,00              4 740,00               1 500,00          3 240,00              

 celkem za MŠ 7 314 699,00          -                     106 900,00           100 830,00     68 600,00            169 430,00           11 935,00        157 495,00         

základní školy
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn rezervní fond město

 ZŠ J. Á. Komenského a MŠ,

 Přerov - Předmostí,  Hranická 14
348 2 685 002,00          412 193,60         -                       -                 30 445,00            30 445,00             6 000,00          24 445,00            

 Přerov, Za mlýnem 1 351 3 220 004,00          859 446,80         -                       -                 71 087,50            71 087,50             14 217,50         56 870,00            

 Přerov, Trávník 27 349 2 997 906,00          1 257 847,60      -                       -                 104 025,00          104 025,00           6 000,00          98 025,00            

 Přerov, Svisle 13 342 2 601 731,00          1 326 409,60      -                       -                 73 715,00            73 715,00             13 269,00         60 445,00            

 Přerov, Bož. Němcové 16 *) 335 1 898 675,00          1 119 051,89      -                       -                 117 098,00          117 098,00           2 000,00          115 098,00          

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 2 984 259,00          -                     -                 92 246,00            92 246,00             18 500,00         73 746,00            

 Přerov, Želatovská 8 337 2 042 389,00          -                     -                       124 903,00     13 422,00            138 325,00           1 530,00          136 795,00          

 Přerov, U tenisu 4 340 2 864 088,00          1 053 941,20      -                       -                 74 323,00            74 323,00             14 000,00         60 323,00            

 ZŠ a MŠ, Přerov - Předmostí, 

 Pod skalkou 11 
314 3 089 898,00          482 758,00         -                       -                 10 288,00            10 288,00             2 000,00          8 288,00              

 celkem za ZŠ 24 383 952,00        6 511 648,69      -                      124 903,00     586 649,50          711 552,50           77 516,50        634 035,00         

Finanční vypořádání školských zařízení - rok 2012 (údaje v Kč)
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školní jídelny
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn rezervní fond město

 Přerov, Svisle 13 * 368 248 835,00             -                     -                       -                 14 727,29            14 727,29             -                  14 727,29            

 Přerov, Kratochvílova 30 370 2 857 469,00          -                     188 955,00           120 000,00     124 917,50          244 917,50           4 917,50          240 000,00          

 Přerov, U tenisu 4 382 1 265 225,00          -                     -                       -                 63 116,99            63 116,99             12 600,00         50 516,99            

 Přerov, Trávník 27 385 1 390 372,00          -                     -                       -                 9 204,36              9 204,36               1 800,00          7 404,36              

 Přerov - Předmostí, Hranická 14 369 815 415,00             -                     -                       -                 15 039,76            15 039,76             3 000,00          12 039,76            

 celkem za ŠJ 6 577 316,00          -                     188 955,00           120 000,00     227 005,90          347 005,90           22 317,50        324 688,40         

 * ŠJ Svisle od 1.8.2012 sloučena se ZŠS Přerov, Kratochvílova 30. VH přejde do RF ZŠS Přerov, Kratochvílova 30 jako nástupnické organizace.

knihovna
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn rezervní fond město

 Městská knihovna,

 Žerotínovo nám 36
502 11 864 724,00        1 191 024,00      -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 *) Měk obdržela část dotace investiční ve výši 113.000 Kč

 Celkem za oddělení

 školství a mládeže x 50 140 691,00   7 702 672,69 295 855,00      345 733,00 882 255,40     1 227 988,40   111 769,00 1 116 218,40 

 jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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 obec pol. org. plnění v Kč

 Beňov 4121 5008 49 796,00              
 Bochoř 4121 5010 138 877,00            
 Buk 4121 5013 81 691,00              
 Čechy 4121 5016 4 184,00                
 Dobrčice 4121 5019 21 567,00              
 Domaželice 4121 5020 25 570,00              
 Dolní Nětčice 4121 5021 3 560,00                
 Dolní Újezd 4121 5023 6 037,00                
 Grymov 4121 5025 13 620,00              
 Kladníky 4121 5036 22 014,00              
 Lazníky 4121 5042 34 767,00              
 Lhotka 4121 5044 44 882,00              
 Lobodice 4121 5047 10 500,00              
 Nahošovice 4121 5052 3 352,00                
 Nelešovice 4121 5053 3 352,00                
 Oldřichov 4121 5054 1 780,00                
 Oplocany 4121 5057 6 037,00                
 Podolí 4121 5063 24 255,00              
 Prosenice 4121 5067 101 093,00            
 Přestavlky 4121 5069 17 343,00              
 Radkova Lhota 4121 5071 7 286,00                
 Radkovy 4121 5072 3 795,00                
 Radotín 4121 5073 1 780,00                
 Radvanice 4121 5074 68 874,00              
 Rokytnice 4121 5077 280 860,00            
 Říkovice 4121 5079 97 184,00              
 Sobíšky 4121 5082 50 002,00              
 Stará Ves 4121 5083 14 281,00              
 Šišma 4121 5087 17 766,00              
 Tučín 4121 5091 46 735,00              
 Věžky 4121 5096 23 484,00              
 Vlkoš 4121 5097 94 739,00              
 Veselíčko 4121 5098 56 838,00              
 Výkleky 4121 5100 3 642,00                
 Zábeštní Lhota 4121 5101 22 441,00              
 Žákovice 4121 5103 3 642,00                
 Želatovice 4121 5104 42 414,00              
 Majetín 4121 3051 26 127,00              
 Věrovany 4121 3088 1 780,00                
 Malá Morávka 4121 206 1 780,00                
 Krmelín 4121 207 3 352,00                
 Záříčí 4121 227 6 037,00                

 Rymice 4121 252 3 352,00                

 c e l k e m 1 492 468,00         

 subjekt pol. org. plnění v Kč

 Dětský domov Přerov 2324 280 11 400,00              

 Dětský domov Stará Ves 2324 281 6 239,00                

 c e l k e m 17 639,00              

Přehled příjmů za dojíždějící žáky
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205  Veslařský klub Přerov 60 000,00 22.1.2013

206
 Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s.,
 Potápěčský klub Skorpen Přerov

30 000,00 9.1.2013

207  KBC Přerov 30 000,00 3.1.2013

209  DRAGON FORCE PŘEROV 10 000,00 14.1.2013

210  E. K., Přerov 5 000,00 22.6.2012

211  Karate Přerov, o. s. 45 000,00 28.1.2013

212  MORAVIAN DRAGONS 10 000,00 26.11.2012

213  MORAVIAN DRAGONS 20 000,00 26.11.2012

214  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 15 000,00 25.1.2013

215  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 10 000,00 17.12.2012

217  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 10 000,00 17.12.2012

218  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 10 000,00 31.1.2013

219  Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec 45 000,00 29.1.2013

221  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 27.12.2012

222  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 27.12.2012

223  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 27 000,00 22.1.2013

224  Přerovský volejbalový klub o. s. 25 000,00 10.10.2012

225  TJ SPARTAK PŘEROV 4 000,00 31.1.2013

226  TJ SPARTAK PŘEROV 40 000,00 31.1.2013

227  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 31.1.2013

228  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 31.1.2013

229  TJ SPARTAK PŘEROV 55 000,00 31.1.2013

230  TJ SPARTAK PŘEROV 45 000,00 31.1.2013

231  TJ SPARTAK PŘEROV 80 000,00 31.1.2013

232  TJ SPARTAK PŘEROV 2 000,00 31.1.2013

233  TJ SPARTAK PŘEROV 25 000,00 31.1.2013

234  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 31.1.2013

235  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 31.1.2013

236  TJ SPARTAK PŘEROV 5 000,00 31.1.2013

237  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 3 000,00

238  TJ SPARTAK PŘEROV 40 000,00 31.1.2013

239  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 10 000,00 30.1.2013

240  Vodácký klub Přerov 5 000,00 7.1.2013

241  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 000,00 8.1.2013

242  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 10 000,00 8.1.2013

243  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 8.1.2013

244  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 8.1.2013

vyúčtování 

podáno dne

Grantový program v oblasti sportu

číslo 

sml.
    název dotace celkem vráceno
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245  Sportovní klub Přerov 10 000,00 30.1.2013

246  Sportovní klub Přerov 62 000,00 30.1.2013

247  Sportovní klub Přerov 5 000,00 30.1.2013

248  Sportovní klub Přerov 5 000,00 30.1.2013

249  Sportovní klub Přerov 5 000,00 30.1.2013

250  Sportovní klub Přerov 25 000,00 30.1.2013

251  Sportovní klub Přerov 3 000,00 30.1.2013

252  KMK Zubr Přerov 35 000,00 28.1.2013

253  V. L., Přerov 10 000,00 11.7.2012

254  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 5 000,00 22.1.2013

255  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 5 000,00 22.1.2013

256  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 15 000,00 22.1.2013

257  Wasps Racing Přerov 5 000,00 30.1.2013

258  CK Přerov 5 000,00 31.1.2013

259  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 20 000,00 21.1.2013

260  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 5 000,00 21.1.2013

261  Sportovní klub BADMINTON Přerov 15 000,00 31.1.2013

263  Sportovní klub BADMINTON Přerov 10 000,00 31.1.2013

264  O4 20 000,00 16.1.2013

265  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 10 000,00 9.1.2013

266  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE 20 000,00 28.1.2013

267  J. B., Přerov 10 000,00 31.1.2013

268  Tělovýchovná jednota Sokol Henčlov 10 000,00 31.1.2013

269  "Florbalová škola Teiwaz, občanské sdružení" 10 000,00 31.1.2013

270  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 55 000,00 31.1.2013

271  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 20 000,00 31.1.2013

272  SK Mlýn Přerov 5 000,00 10.1.2013

273  Sportovní klub Žeravice 40 000,00 31.1.2013

274  Šachový klub Vinary 3 000,00 31.1.2013

275  Fitness AVE Přerov 25 000,00 30.1.2013

276  Klub vodního póla Přerov 80 000,00 25.1.2013

277  JUDO SK Přerov o. s. 20 000,00 31.1.2013

278  Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice 10 000,00 30.1.2013

279  TBS Přerov 20 000,00 31.1.2013

280  Duha Klub Dlažka 5 000,00 17.1.2013

281  Duha Klub Dlažka 5 000,00 17.1.2013

282  Duha Klub Dlažka 40 000,00 17.1.2013

 C E L K E M 1 418 000,00 3 000,00

vráceno
číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
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283

 SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání
 pedagogických pracovníků a středisko služeb
 školám, Prostějov

2 000,00 9.8.2012

285
 SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání
 pedagogických pracovníků a středisko služeb
 školám, Prostějov

2 000,00 9.8.2012

286  Mykologický klub Přerov 18 000,00 25.1.2013

287
 Asociace turistických oddílů mládeže České
 republiky, Turistický oddíl mládeže 5504 Lišáci

2 000,00 23.1.2013

288
 Asociace turistických oddílů mládeže České
 republiky, Turistický oddíl mládeže 5504 Lišáci

2 000,00 23.1.2013

289  Radioklub Přerov OK2KJU 4 000,00 18.1.2013

290  Český svaz chovatelů, Okresní organizace Přerov 5 000,00 15.1.2013

291  Český svaz chovatelů, Okresní organizace Přerov 3 000,00 15.1.2013

292  Středisko volného času ATLAS  BIOS, Přerov 3 000,00 17.12.2012

293  Český rybářský svaz, místní organizace Přerov 5 000,00 14.1.2013

294  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Přerov 5 000,00 24.1.2013

295  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Přerov 5 000,00 24.1.2013

296  Duha 7 Kostka 5 000,00 23.1.2013

297  Fotbalový klub KOZLOVICE 4 000,00 9.1.2013

298  Centrum pro volný čas mládeže 5 000,00 29.1.2013

299  Český svaz žen o. s. 2 000,00 28.1.2013

300  Český svaz žen o. s. 2 000,00 28.1.2013

301  Mateřské centrum Sluníčko 8 000,00 28.1.2013

302  Občanské sdružení Predmostenzis 4 000,00 30.1.2013

303  "Moravský ornitologický spolek " 9 000,00 29.1.2013

304
 Muzeum Komenského v Přerově,
 příspěvková organizace

6 000,00 31.1.2013

305  Duha Klub Dlažka 20 000,00 17.1.2013

306  Taneční škola Puls Přerov 5 000,00 31.1.2013

307  Kynologický klub Přerov 4 000,00 30.1.2013

 C E L K E M 130 000,00

číslo 

sml.
    název

Grantový program v oblasti volného času

dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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10  HC ZUBR Přerov s. r. o. 5 000 000,00 31.1.2013

11  Fotbalový klub KOZLOVICE 130 000,00 9.1.2013

12  1. FC Viktorie Přerov o.s. 1 070 000,00 29.1.2013

13  Přerovský volejbalový klub o. s. 1 500 000,00 28.1.2013

14
 TK Precolor Plus Přerov o. s.
 TK Precheza Přerov o. s.

400 000,00 22.1.2013

15  Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club 450 000,00 31.1.2013

16  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 90 000,00 12.12.2012

17  Sportovní klub Přerov 170 000,00 30.1.2013

18  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 90 000,00 24.1.2013

19  Sportovní klub Žeravice 90 000,00 31.1.2013

20  TJ SPARTAK PŘEROV 170 000,00 31.1.2013

 C E L K E M 9 160 000,00

202  Přerovský volejbalový klub o. s. 15 000,00 10.10.2012

660  KBC Přerov 100 000,00 3.1.2013

661  TK Precheza Přerov o. s. 300 000,00 22.1.2013

662  HC ZUBR Přerov s. r. o. 300 000,00 31.1.2013

663  TJ SPARTAK PŘEROV 200 000,00 31.1.2013

664  1. FC Viktorie Přerov o. s. 300 000,00 29.1.2013

665  Fotbalový klub KOZLOVICE 60 000,00 9.1.2013

666  Sportovní klub Přerov 200 000,00 30.1.2013

667  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 10 000,00 21.1.2013

668  Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice 20 000,00 30.1.2013

669  Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec 20 000,00 29.1.2013

670  JUDO SK Přerov o. s. 20 000,00 21.1.2013

671  Sportovní klub BADMINTON Přerov 30 000,00 31.1.2013

672  Fitness AVE Přerov 30 000,00 30.1.2013

673  TBS Přerov 10 000,00 31.1.2013

674  Přerovský volejbalový klub o. s. 310 000,00 28.1.2013

Ostatní dotace v oblasti sportu 

vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

vráceno

Přímé podpory v oblasti sportu
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675  Sportovní klub M - Precheza 10 000,00 16.1.2013

676  Šachový klub Vinary 20 000,00 31.1.2013

677  KMK Zubr Přerov 70 000,00 28.1.2013

678  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE 50 000,00 28.1.2013

679
 Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s.,
 Potápěčský klub Skorpen Přerov

10 000,00 9.1.2013

680  Tenisový klub Přerov 50 000,00 31.1.2013

682  Sportovní klub Žeravice 70 000,00 31.1.2013

683  Night Birds - inline hockey club Přerov 50 000,00 31.1.2013

684  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 50 000,00 31.1.2013

685  NADAČNÍ FOND MAMUT 50 000,00 29.1.2013 3 055,00

686  Wasps Racing Přerov 30 000,00 30.1.2013

687  DRAGON FORCE PŘEROV 20 000,00 14.1.2013

688  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 70 000,00 22.1.2013

689  Katate Přerov o. s. 40 000,00 28.1.2013

690  SK Mlýn Přerov 20 000,00 10.1.2013

691  Veslařský klub Přerov 50 000,00 22.1.2013

692  TJ SPARTAK PŘEROV - kuželkářský oddíl 20 000,00 31.1.2013

693  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 20 000,00 22.1.2013

694  Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club 200 000,00 31.1.2013

695  MORAVIAN DRAGONS 40 000,00 26.11.2012

696  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 50 000,00 12.12.2012

697  O4 25 000,00 16.1.2013

698  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 120 000,00 8.1.2013

699  CK Přerov 30 000,00 31.1.2013

 C E L K E M 3 090 000,00 3 055,00

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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359  Středisko rané péče 5 000,00 30.1.2013

365
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  klub            
 KORÁLEK 

30 000,00 29.1.2013

366  DC 90 3 000,00 31.1.2013

367
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých
 a slabozrakých v Přerově

30 000,00 21.1.2013

368  Roska Přerov, regionální organizace Unie Roska v ČR 35 000,00 14.11.2012

369
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,
 okresní organizace Přerov 

10 000,00 17.1.2013

370  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 10 000,00 10.1.2013

371
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,
 základní organizace SPCCH 3

10 000,00 17.1.2013

372
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,
 základní organizace Přerov 

10 000,00 29.1.2013

374  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 17.12.2013

375  Územní organizace Svazu diabetiků ČR 40 000,00 14.1.2013

377  Fotbalový klub Kozlovice 5 000,00 9.1.2013

381
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením
 přerovského regionu - Místní organizace vozíčkáři Přerov

23 000,00 31.1.2013

386  Oblastní charita Červený Kostelec 5 000,00 24.1.2013

387  KAPPA - HELP o. s. 40 000,00 31.1.2013

388
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,
 základní organizace Přerov 

10 000,00 29.1.2013

389  DUHA Klub Rodinka 30 000,00 31.1.2013

408
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením
 přerovského regionu

80 000,00 31.1.2013

409  Agentura 4U 25 000,00 31.1.2013

420  Sdružení sluchově postižených "KROUŽEK" 20 000,00 25.1.2013

421  Sdružení sluchově postižených "KROUŽEK" 27 000,00 25.1.2013

422
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR,
 základní organizace  Přerov

20 000,00 25.1.2013

425  Klub stomiků o. s. 25 000,00 31.1.2013

496
 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
 prsu, o. s., kontaktní centrum v Přerově

35 000,00 14.1.2013

497  Duševní zdraví, o. p. s. 35 000,00 31.1.2013

498  Duševní zdraví, o. p. s. 18 000,00 31.1.2013

 C E L K E M 586 000,00

Grantový program v sociální oblasti

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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503  E. J. - porodní asistentka 15 000,00 31.1.2013

502  Jiří Pospíšil Medical Service 6 000,00 27.12.2012

504
 Středomoravská nemocniční, a. s.,
 odštěpný závod Nemocnice Přerov

45 000,00 31.1.2013

 C E L K E M 66 000,00

45  Sdružení MOST K ŽIVOTU 104 000,00 28.1.2013

46  Centrum setkávání, o. s. 189 000,00 17.1.2013

47  Oblastní charita Přerov 473 000,00 29.1.2013

48  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Přerov 246 000,00 23.1.2013

49  Jsme tady, o. s. 151 000,00 31.1.2013

51  Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov 748 000,00 30.1.2013

52  Armáda spásy 133 000,00 30.1.2013

93  Armáda spásy v České republice 1 000 000,00 30.1.2013

 C E L K E M 3 044 000,00

vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

Grantový program ve zdravotnictví

Přímé podpory v sociální oblasti
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 Jsme tady, o. s. (výtěžek vánoční veřejné sbírky) 9 484,68 vyúčtovává město pro KrÚ

341  Klíč - centrum sociálních služeb, Olomouc 6 000,00 3.10.2012

340  Sociální služby města Kroměříže 6 000,00 12.11.2012

335  Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 12 000,00 25.1.2013

773  Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 28 000,00 29.1.2013

909  Hospic na Svatém Kopečku 20 000,00 19.12.2012

973  Oblastní spolek Českého červeného kříže 20 000,00 do 30.06.2013

738  Centrum setkávání, o. s. 20 000,00 17.1.2013

744  Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov 90 000,00 30.1.2013

745  Oblastní charita Přerov 100 000,00 29.1.2013

746  Sdružení MOST K ŽIVOTU 50 000,00 28.1.2013

747  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Přerov 30 000,00 22.11.2012

750  Jsme tady, o. s. 82 000,00 31.1.2013

751
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  klub            
 KORÁLEK 

30 000,00 29.1.2013

752  Roska Přerov, regionální organizace Unie Roska v ČR 30 000,00 14.11.2012

753  Duševní zdraví, o. p. s. 40 000,00 31.1.2013

763  Územní organizace Svazu diabetiků ČR 15 000,00 14.1.2013

764  Klub stomiků o. s. 20 000,00 31.1.2013

765
 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
 prsu, o. s., kontaktní centrum v Přerově

15 000,00 14.1.2013

766
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých
 a slabozrakých v Přerově

10 000,00 21.1.2013

767
 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.
 Okresní organizace SPMP ČR Přerov

20 000,00 22.1.2013

769  Sanity, o. s. 5 000,00 nedodáno

915  LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV, s. r. o. 5 000,00 19.12.2012

913  IVED-Media s. r. o. 4 290,00 30.1.2013

914  ABRÁNYI spol. s r. o., lékárna ALFA 6 430,00 30.1.2013

916  Lékárna U Kostela s. r. o. 5 000,00 22.1.2013

925  LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s. r. o. 8 570,00 23.1.2013

917  LÉKÁRNA MD, spol. s r. o. 3 570,00 21.1.2013

919  PharmDr. J. Š. 3 570,00 8.1.2013

918  PharmDr. J. Š. 2 860,00 9.1.2013

911  Mgr. V. Ch. 2 140,00 30.1.2013

926  Lékárna U Pivovaru 3 570,00 25.1.2013

 C E L K E M 703 484,68

Ostatní dotace v sociální oblasti a zdravotnictví

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

– 117 –
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oddělení
oddělení

Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu je členěn do 4 oddělení a má 
celkem 59 zaměstnanců, včetně vedoucího odboru. 
Odbor vykonává především státní správu, částečně    
i samosprávu. K 01.01.2012 na oddělení dopravně 
správních agend přešel 1 pracovník z odboru staveb-
ního úřadu a životního prostředí. Jak vyplývá 
z názvu odboru, je jeho náplní především zajištění 
služeb pro občany, jmenovitě např. Czech point 
(ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního                      
a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodo-
vého systému hodnocení řidičů atd.), ověřování 
listin a podpisů, vydávání občanských průkazů, 
cestovních dokladů, matričních dokladů, řidičských 
průkazů, vedení registru řidičů, projednávání 
přestupků a vydávání živnostenských oprávnění. 
Prioritou práce odboru je orientace na klienty, tzn. 
lepší dostupnost poskytovaných služeb, možnost 
využívat více moderní způsoby obsluhy občana 
(elektronické systémy) a tyto dále rozšiřovat i na 
další úseky.  

Oddělení evidenčně správních agend a matriky

 zabezpečuje komplexní výkon státní správy 
v oblasti evidence obyvatel, občanských průka-
zů, cestovních dokladů,

 zabezpečuje výkon státní správy v oblasti Czech 
point, vidimace a legalizace,

 zabezpečuje komplexní výkon státní správy 
v rozsahu působnosti matričního úřadu ma-
gistrátu územně nečleněného statutárního města 
a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 podílí se na zabezpečení voleb a referend, přede-
vším vede stálý a zvláštní seznam voličů a podílí 
se na přípravě a tisku výpisů z nich, vydává 
voličské průkazy a vede jejich evidenci, spolu-
pracuje na přípravě seznamů voličů s obcemi ve 
svém správním území a vydává občanské 
průkazy v souvislosti s výkonem volebního 
práva.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu

orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111

(59)

vedoucí odboru
(1)

oddělení 
evidenčně správních 

agend a matriky

Sídlo: Horní nám. 10, Nám. TGM 16      
(17)

oddělení
dopravně správních 

agend

Sídlo: Nám. TGM 16   
(21)

oddělení
obecní živnostenský 

úřad

Sídlo: Smetanova 7
(11)

oddělení
přestupků

Sídlo: Smetanova 7         
(9)
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Od 01.01.2012 došlo ke změně zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech). 
Začaly se vydávat 2 nové typy občanských průkazů, 
tzv. e-OP, první typ občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji a druhý typ, který obsahuje mimo 
tyto údaje i kontaktní elektronický čip. Tím došlo 
i ke změně v postupu při nabírání žádostí o občanské 
průkazy (dále OP). Občané již nepředkládají písem-
nou žádost o vydání OP, ani fotografii. Žádost je 
vyplněna a vytištěna přímo na úřadu a současně je 
pořízena digitalizovaná podoba občana pracovníkem 
přímo ve fotokabině. Zásadní změnou, bohužel
v neprospěch občanů, je skutečnost, že žádost o vy-
dání OP je možno podat pouze na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností a již není možné 
zpracovávat agendu OP na matrikách jednotlivých 
obcí. Vzhledem k těmto zákonným změnám došlo 
k nárůstu počtu žadatelů na příslušném pracovišti.
V návaznosti na změnu zákona o občanských průka-
zech byla vydána Směrnice Ministerstva vnitra č. j. 
MV–108001-48/SC-2011 k zákonu o evidenci oby-
vatel, o občanských průkazech a o cestovních dokla-
dech, s účinností od 01.01.2012 a účinnosti také 
nabyla nová vyhlášky č. 400/2011, kterou se provádí 
zákon o občanských průkazech a cestovních dokla-
dech. Původní návrh Ministerstva vnitra o zvýšení 
počtu fotokabin na jednotlivých obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností neprošel a vedením 
Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto, že vydávaní           
e-OP bude zajištěno formou rozšíření stávajícího 
systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými 
prvky), bez navýšení počtu fotokabin s tím, že na 
realizaci vydávání e-OP byly přiděleny do rozpočtu 
omezené finanční prostředky. Stávající pracoviště 
CDBP byla Ministerstvem vnitra hardwarově                    
a softwarově upravena tak, aby podporovala agendu 
e-OP. Došlo tak k situaci, kdy v předchozích letech 
byly agenda OP prováděna na 2 pracovištích a agen-
da cestovních dokladů (dále CD) ve 3 fotokabinkách, 
tak od 01.01.2012 obě tyto agendy jsou vykonávány 
pouze ve 3 fotokabinkách. 
Z důvodu změny způsobu podávání žádostí o OP
bylo nutno vytvořit mobilní pracoviště (off-line 
procesy) pro nabírání žádostí o OP u imobilních 
občanů a také pro následné předání vyhotovených 
OP těmto občanům. Ministerstvem vnitra byly na 
jedno pracoviště přidány komponenty pro off-line 
procesy. V roce 2012 tak bylo uskutečněno 57 
výjezdů k imobilním občanům v celém správním 
obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností Přerov, při nichž bylo nabráno 133 žádostí             
o OP a předáno 121 vyhotovených OP.
V roce 2012 také podstatnou změnu zaznamenala 
agenda CD. Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 444/2009 bylo stanoveno, že zápisy 
dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 
26.06.2012, tímto dnem tudíž skončila platnost 
všech dosavadních zápisů dětí v cestovních pasech 
rodičů. Každé dítě tak musí při cestě do zahraničí 

mít svůj vlastní CD. Pro pracoviště CD to zname-
nalo nárůst žádostí o CD pro děti, zejména v období 
měsíců červen – červenec. V rámci cestování po 
Evropské unii lze použít k překračování státních hra-
nic jako cestovní doklad i OP, který od 01.01.2012 
může mít i dítě mladší 15 let (za poplatek ve výši             
50 Kč), čímž také došlo k nárůstu těchto žádostí. 

Pracoviště matriky se, v rámci změn týkajících se 
konaní svatebních obřadů na jiných vhodných mís-
tech ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, 
podílelo na přípravě návrhu vnitřního předpisu –
pravidla konání svatebních obřadů ve správním 
obvodu matričního úřadu Přerov. Součástí předpisu 
je i stanovení provozního poplatku za konání obřadu 
mimo stanovenou dobu nebo stanovené místo.  

Za období roku 2012 byly oddělením evidenčně 
správních agend a matriky vydány podle druhu        
a jednotlivých pracovišť následující dokumenty:

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 
dokladů a evidence obyvatel

přijato žádostí o vydání OP 10 767

žádosti cizích úřadů 279

vydáno OP se strojově čitelnými údaji 10 457

vydáno OP bez strojově čitelných údajů 334

skartováno OP 9 139

přijato oznámeno ztrát, odcizení OP 1 617

projednáno přestupků 1 501

z toho: v blokovém řízení 517

           vydání bloku na místě nezaplaceného 129

            domluvou 855

přestupky postoupené na oddělení přestupků 467

vydáno potvrzení o OP 3 635

provedeno změn v evidenci obyvatel 48

poskytnuto údajů z informačního systému 3 879

přijato žádostí o vydání cestovního pasu 5 153

vydáno e-Pasů 4 978

vydáno cestovních pasů typu Blesk 175

přijato oznámení o ztrátě, odcizení CP 101

skartováno cestovních pasů 2 793

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu

vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu 1 266

zasláno oznámení o vydání potvrzení o změně 
trvalého pobytu (dále TP)

194

oznámení vlastníkům objektů o změně v počtu 
osob přihlášených k TP

248

podáno žádostí o zrušení údaje o místu TP 375

vydáno výpisů evidence 168

počet provedených změn v evidenci 3 952

hlášení doručovací adresy 73

ověřování podpisů - legalizace 2 577

ověřování listin - vidimace 2 329
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vydáno ověřených výstupů z informačních
systémů veřejné správy (Czech Point)
výpisy z Katastru nemovitostí 313

výpisy z Obchodního rejstříku 243

výpisy z rejstříku trestů 467

výpisy z živnostenského rejstříku 44

výpisy z registru řidičů 25

výpisy z registru kvalifikovaných dodavatelů 3

výpis z registru Autovraky 0

výpis z insolventního rejstříku 0

konverze dokumentů na žádost 130/ 

323 
stran

konverze dokumentů z moci úřední 162 
/174 
stran

žádost o zřízení datové schránky 11

oznámení o zneplatnění přístupových údajů 
a vydání nových

44

výpisy za Základních registrů (od 01.01.2012) 1

Pracoviště matriky

počet zápisů v knize narozených 880

počet zápisů v knize manželství 145

z toho: církevních 8

              s cizinci 16

počet zápisů v knize úmrtí 631

vyhotoveno duplikátů matričních dokladů 1 165

z toho: pro tuzemsko 1 078

              pro cizinu 87

změny v matričních zápisech (určení a popření 
otcovství, osvojení, změny jména a příjmení, 
rozvody, opravy)

555

povolení změny jména a příjmení 30

změna příjmení po rozvodu 7

žádost o nepřechýlené příjmení 12

volba druhého jména, volba jiného jména 
osvojenci

3

vydáno osvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

24

osvědčení k církevnímu sňatku 11

prominutí dokladů k uzavření manželství 11

povolení uzavřít manželství na jiném vhodném 
místě nebo mimo stanovenou dobu

22

počet provedených vyšších ověření dokladů pro 
cizinu

1

podklady pro zápis do zvláštní matriky Brno 41

zápisy určení otcovství 237

z toho: před narozením 163

              po narození 74

ověření podpisů – legalizace 276

ověřování listin – vidimace 303

počet vydaných veřejných listin o identifikaci 1

počet vydaných ověřených výstupů z inform. 
systému veřejné správy

23

Matriční úřad prováděl v roce 2012 kontrolu vedení 
matričních knih a sbírek listin, a to u všech matrič-
ních úřadů ve svém územním obvodu, tzn. u 9 mat-
ričních úřadů. Matriční úřad vedl a aktualizoval 
sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených 
do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho 
správním obvodu. Na základě účinnosti novel zákona
o matrikách a zákona o ověřování (od 01.07.2012) 
prováděl úpravu materiálů pro konzultace a prová-
děné zkoušky. V roce 2012 ověřoval odbornou 
způsobilost (prováděl zkoušku) zaměstnance obce, 
zařazeného do matričního úřadu (matrikář), který je 
zařazen do jeho správního obvodu, k vedení 
matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných              
v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek 
listin a prováděl přípravu a zkoušky úředníků 
provádějících legalizaci a vidimaci zařazených do
obecních úřadů v jeho správním obvodu.  

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                            2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Plnění:                                              2 646 980,00 Kč
% plnění:                                                110,3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                 85 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              85 000,00 Kč
Plnění:                                                 110 427,00 Kč
% plnění:                                               129,9

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
(kopírování aj.)

Rozpočet původní:                                60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              60 000,00 Kč
Plnění:                                                      6 503,00 Kč
% plnění:                                                  10,8
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Výdajová část rozpočtu

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              40 000,00 Kč
Čerpání:                                                16 550,00 Kč
% čerpání:                                                  41,4

Finanční prostředky byly čerpány zejména na 
úhradu faktur za poskytnuté výpisy z katastru 
nemovitostí.

Oddělení přestupků

 komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku 
přestupků v souladu se zákonem ČNR č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
(přestupkový zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., 
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nadále byla větší část oznámení řešena v blokovém 
a především příkazním řízení, čímž se zkracuje doba 
nutná pro vyřízení přestupkové věci a její pravo-
mocné ukončení. Mimo přestupky spáchané na 
území města Přerova a jeho místních částí projed-
návalo oddělení, na základě uzavřených veřejno-
právních smluv, i přestupky spáchané v 51 obcích 
správního obvodu Přerova, obce s rozšířenou 
působností, dále vykonávalo i agendu obecně 
prospěšných prací a vedlo řízení o ochraně práv 
podle § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zpracování přestupků i zpráv o občanech pro potřeby 
orgánů činných v trestním řízení bylo prováděno za 
pomoci programu VITA, ve kterém pracovali
všichni pracovníci oddělení. Dále byla data pro 
vymáhání sankcí zadávána do programu GINIS           
a jeho prostřednictvím předávána odboru ekonomiky.

Přehled úkonů oddělení přestupků 

přestupky došlé od 01.01.2012 – 31.12.2012
(podezření ze spáchání přestupku)

2 038

nevyřízené přestupky z minulého období 285

postoupeno jinam, odloženo 901

celkem projednáno    1 099

z toho v příkazním řízení    
           v blokovém řízení
           ve správním řízení    

543
236
320

případy, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody 107

počet odvolání 6

z toho vyhověno 
(i částečně – např. snížení pokuty) 

6

porušení obecně závazné vyhlášky města      8

přestupky proti veřejnému pořádku 36

přestupky proti občanskému soužití 310

přestupky proti majetku 238

ostatní 507

Koncem roku 2011 nabyla účinnosti Obecně 
závazná vyhláška města Přerova č. 2/2011 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství. V této souvislosti začala Městská 
policie Přerov již počátkem roku 2012 oznamovat 
k projednání osoby porušující uvedenou vyhlášku. 
Jelikož se převážně jednalo o osoby „bez domova“, 
projednávání bylo často problematické a pravomocné 
vyřízení věci mnohdy trvalo i několik měsíců, 
přičemž součástí rozhodnutí muselo být vždy vyslo-
veno buď propadnutí či zabrání věci (zabaveného 
alkoholu). 

V roce 2012 nabyla účinnosti Obecně závazná 
vyhláška města Přerova č. 1/2012, o stanovení 
opatření k omezení propagace hraní některých 
sázkových her, loterií a jiných podobných her vyda-
ná na úseku její samostatné působnosti. Městská 
policie Přerov v měsíci červenci 2012 provedla 
kontrolu provozoven a oddělení přestupků bylo 
zasláno celkem 22 objektů, u kterých bylo shledáno 
podezření z porušení uvedené vyhlášky. Z tohoto 
počtu se podezření potvrdilo u 9 provozoven. Provo-
zovatelům, kteří v daném termínu nesjednali ve věci 
nápravu, byl dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydán příkaz o uložení sankce 
(jednalo se o osoby fyzické – podnikající), 1 případ 
byl postoupen do místa trvalého pobytu majitele 
objektu. 

V roce 2012 byl novelizován zákon ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
největší změna se týkala uložení zákazu pobytu za 
přestupky, jako sankce. Velmi podstatně se tato 
novela dotkne i obecních úřadů obcí (zřejmě ohlašo-
ven pobytu), a to především v souvislosti s vydá-
váním povolení ke krátkodobému pobytu.

Oddělení také zpracovávalo a vyhotovovalo zprávy 
o občanech pro potřeby orgánů činných v trestním 
řízení a jiných oprávněných orgánů.

zpracováno zpráv o občanech pro potřeby 
orgánů činných v trestním řízení

1 831

zpracování zpráv o občanech – vyjádření           
k žádosti o zbrojní průkaz

460
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Oddělení přestupků spolupracuje s Okresním sou-
dem Přerov, Probační a mediační službou, středis-
kem Přerov a Technickými službami města Přerova,
s. r. o., při výkonu trestu obecně prospěšných prací
(dále OPP). V roce 2012 mohlo současně vykonávat 
trest obecně prospěšných prací 15 osob. S ohledem 
na skutečnost, že stále méně odsouzených započne            
a vykonává trest OPP, bylo možno nastoupit k výko-
nu OPP téměř okamžitě. Od prosince 2011 došlo ke 
změně v trestním zákoníku, kdy doba pro výkon 
trestu byla prodloužena z jednoho roku na dva. Byla 
také přidána možnost přeměnit trest nejen na trest 
nepodmíněný, ale také na trest domácího vězení. 

počet soudem uložených trestů 
k odpracování/počet hodin

31 / 5954

z toho: trest zcela odpracovalo osob /počet  
             odpracovaných hodin

11 / 2068

              trest započalo a nedokončilo
              osob/počet odpracovaných hodin

12 / 1166

k 31.12.2012 trest odpracovávalo osob/počet 
odpracovaných hodin

12 / 1166

z předchozího roku trest odpracovalo
osob/odpracovaných hodin

2 / 420

celkem odpracováno hodin 3 654

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                                      500,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    500,00 Kč
Plnění:                                                            0,00 Kč
% plnění:                                                         -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                               490 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             490 000,00 Kč
Plnění:                                                  437 952,89 Kč
% plnění:                                                 89,4

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč
Plnění:                                                   50 547,20 Kč
% plnění:                                                84,2

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet původní:                               232 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                            232 500,00 Kč
Plnění:                                                 232 250,00 Kč
% plnění:                                                 99,9

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy 

Rozpočet původní:                                 5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč
Čerpání:                                                   8 050,00 Kč
% čerpání:                                                     53,7

Využití finančních prostředků bylo předpokládáno 
na úhradu služeb znalců či tlumočníků v přestup-
kovém řízení. V průběhu roku byla položka rozpoč-
tově posílena, když potřeba dalšího znaleckého 
posudku převyšovala plánovanou a rozpočtově 
schválenou částku. 

Oddělení dopravně správních agend

 komplexně zajišťuje výkon státní správy na 
úseku dopravních přestupků, když projednává 
přestupky a správní delikty podle zákona o sil-
ničním provozu, přestupky na úseku dopravy, 
přestupky na úseku silničního hospodářství, 
přestupky a správní delikty na úseku zákona 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 
Přijatá oznámení byla především řešena ve 
správním řízení, v menší míře pak nastupovalo
řešení v příkazním řízení a v minimální míře 
blokové řízení,

 vydávalo rozhodnutí o upuštění od zbytku sankce 
zákazu řízení všech motorových vozidel, rozhod-
nutí o podmínění či zrušení podmínění řidič-
ského oprávnění,

 vedlo řízení o zadržení řidičského průkazu do 
doby pravomocného rozhodnutí o trestném činu 
nebo přestupku a vydávalo rozhodnutí o odnětí, 
pozastavení a vrácení řidičského oprávnění.

S účinností od 01.09.2012 vstoupila v platnost 
novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž 
základě je k projednání správního deliktu dle § 42b 
odst. 1 písm. r) zákona o pozemních komunikacích, 
k němuž došlo na silnici, příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu 
bylo spáchání správního deliktu zjištěno. V návaz-
nosti na výše uvedenou novelu byla na úseku 
přestupků vytvořena nová agenda správních deliktů, 
kterých se dopustí právnická nebo podnikající 
fyzická osoba tím, že jako provozovatel vozidla 
provozuje vozidlo, které překročí při nízko-
rychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním 
vážení hodnoty stanovené zvláštním právním 
předpisem. 
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Přehled úkonů dle jednotlivých činností oddělení 

usnesení o postoupení přestupkové věci 30

záznam o odložení věci 140

blokové řízení 31

příkazní řízení 144

správní řízení – rozhodnutí uložením sankce 329

správní řízení – rozhodnutí o zastavení řízení 42

rozhodnutí o upuštění od zbytku sankce zákazu 
řízení všech motorových vozidel  a rozhodnutí            
o vrácení řidičských oprávnění (dále jen ŘO)

298

rozhodnutí o zrušení podmínění ŘO, rozhodnutí 
o podmínění ŘO a rozhodnutí o odnětí 
podmínění ŘO

297

rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu 90

výzva k vyzvednutí řidičského průkazu pro 
nezahájené řízení

9

odpovědi na žádosti pojišťoven 61

různé – odpovědi institucím, soudům apod. 109

Na oddělení je veden registr řidičů, ze kterého jsou 
vydávána data. Na tomto úseku jsou vydávány, 
vyměňovány řidičské průkazy a mezinárodní řidič-
ské průkazy, vydáván průkaz profesní způsobilosti 
řidiče a paměťové karty. S agendou registru řidičů je 
spojeno i vedení bodového hodnocení řidiče (záz-
nam bodů za spáchaný dopravní přestupek, odečítání 
bodů) a vedení správního řízení o námitkách proti 
záznamu bodů.  

V registru řidičů je vedeno 58 959 řidičů, 140 cizích 
řidičů (cizinců s českým řidičským průkazem), 
2 824 neřidičů a 3 677 řidičů vlastnících průkaz 
profesní způsobilosti řidiče. Dále registr řidičů 
eviduje v informačním systému „digitální tachograf“  
2 199 paměťových  karet.

S účinností od 01.01.2012 vstoupila v platnost novela 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen zákon o silničním provozu), na jejímž 
základě má žadatel novou povinnost k žádosti o udě-
lení a rozšíření řidičského oprávnění a k žádosti                
o vydání řidičského průkazu předložit čestné prohlá-
šení ohledně zákazu činnosti spočívající v zákazu 
řízení motorových vozidel a udělení nebo pozbytí 
řidičských oprávnění mimo území ČR. Další změny 
se týkaly terminologie pobytu (trvalý pobyt na statut 
obvyklého bydliště), rozšíření podmínek pro udělení 
a držení řidičského oprávnění a dále povinnosti 
lékaře informovat obecní úřad obce s rozšířenou 
působností o zdravotní nezpůsobilosti žadatele                 
o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského 
oprávnění k řízení motorových vozidel. V sou-
vislosti s touto povinností došlo k nárůstu počtu 
odevzdaných řidičských průkazů z důvodu zdravotní 
nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Dnem 01.09.2012 nabyla platnost novela zákona        
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, která upravila 
záznamy odklonů v trestním řízení v centrálním 
registru řidičů a v systému bodového hodnocení:
 podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 

se stanovením zkušení doby, na kterou se držitel 
řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení 
motorových vozidel,

 podmíněné zastavení trestního stíhání se stanove-
ním zkušební doby, na kterou se držitel řidičského 
oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových 
vozidel.

V zákoně o silničním provozu se předmětná změna
nově promítla v podmínkách udělení řidičského 
oprávnění, v pozbytí řidičského oprávnění, ve vrá-
cení řidičského oprávnění (nová povinnost informo-
vat orgán činný v trestním řízení, který o výše 
uvedených záznamech odklonů v trestním řízení 
rozhodl o vrácení řidičského oprávnění), v odevzdání 
řidičského průkazu (nová povinnost informovat 
orgán činný v trestním řízení, který o výše uvede-
ných záznamech odklonů v trestním řízení rozhodl  
o odevzdání řidičského průkazu), v údajích v regis-
tru řidičů, v započítávání bodů, v odečítání bodů,                
v působnosti příslušného obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností.

udělení, rozšíření řidičského oprávnění 3 565

pozbytí, odnětí a podmínění ŘO 378

vydáno mezinárodních řidičských průkazů 196

vydáno nových řidičských průkazů 3 270

vydáno průkazů profesní způsobilosti řidiče 102

vydáno paměťových karet 583

zaevidováno přestupků a přečinů 3 394

výdej dat z registru řidičů 1 698

různé – např. odpovědi soudům, pohyb 
evidenčních karet řidiče

8 237

Na úseku registru silničních vozidel jsou přidělo-
vány silničním motorovým vozidlům registrační 
značky, vydávána osvědčení o registraci a technický 
průkaz (přihlášení nového vozidla, přihlášení 
ojetého vozidla, změny údajů o vozidle, vyřazení 
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vozidla). Od začátku července 2012 byl dán do 
provozu nový program centrálního registru vozidel. 
Převodem dat z předchozího programu došlo k chyb-
nému a neúplnému převodu údajů o vozidlech 
i provozovatelích, čímž se výrazně prodloužila doba 
zpracování žádostí, jelikož opravy musely být 
prováděny ručně na základě spisu vozidla (vyhledání 
v archivu), popřípadě i telefonického ověření údajů 
u jiného registračního úřadu. Evidence se ztížila také 
z důvodu častého chybového hlášení "Schengen-
ského informačního systému" o shodě vozidla s vo-
zidlem, které je v pátrání v EU. Chybové hlášení se 
následně písemně ověřuje u Policie ČR. Pro shora 
uvedené důvody se zvýšila pracovní náročnost, když 
došlo k nárůstu počtu jednotlivých pracovních 
úkonů vedoucích ke kladnému vyřízení žádosti, 
které musel úředník provést. Bohužel není reálný 
předpoklad, že by v budoucnu byla chybně překlo-
pená data opravena centrálně.

schválení technické způsobilosti – individuální 
dovoz

575

stavby, přestavby 33

znovuobnovení původního VIN vozidla 12

1. evidování vozidla v ČR 1 881

evidování, změna registračního místa 1 410

odhlášení z registračního místa 4

vyřazení z provozu § 14 1 231

trvalý vývoz do zahraničí 173

výměna motoru nebo podvozku 30

změna barvy vozidla 89

změna vlastníka 332

výměna registrační značky a druhu registrační 
značky (SPZ)

319

technická prohlídka 588

blokace 727

vybavení/nestandardní provedení 965

výměna technického průkazu 245

oprava v záznamu vozidla 5 378

znovuzaevidování 65

osvědčení o registraci 1 891

odcizení vozidla 13

dočasné vyřazení z provozu 1 005

vrácení statutu provozované 651

změna registračního místa 401

avízo změny provozovatele 3 396

potvrzení změny provozovatele 2 317

různé např. dožádání státních institucí 1 890

Oddělení je také dopravním úřadem ve věcech 
taxislužby, městské autobusové dopravy a stanic 
měření emisí. Komplexně zajišťuje agendu městské 
a příměstské autobusové dopravy, tj. poskytuje 
zálohové platby na kompenzaci provozu. Provádí 
kontrolu výdajů dopravců a roční zúčtování nákladů, 
tržeb a poskytnutých záloh. Městskou autobusovou 

dopravu (dále MAD) zajišťuje v Přerově v počtu      
8 linek Dopravní a logistická společnost, s. r. o. 
Příměstskou autobusovou dopravu pak Veolia 
Transport Morava a. s. 

Od ledna 2012 začala platit nová obecně závazná 
vyhláška města Přerova č. 3/2011, kterou byly
změněny testy z právních předpisů upravujících 
taxislužbu a ochranu spotřebitele, čímž došlo 
ke změně v průběhu zkoušek k prokázání znalosti 
místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu 
a ochranu spotřebitele, znalost obsluhy taxametru     
u taxikářů. V červenci pak vstoupila v platnost 
novela zákona o silniční dopravě, která sjednotila 
tento zákon s evropskými předpisy. Novelizace také 
změnila hodnocení správních deliktů. Dopravci 
provozující taxislužbu byli informováni o všech 
změnách, které novela přinesla, bylo provedeno 11 
kontrol vozidel taxislužby. Ve spolupráci s přísluš-
níky Policie ČR Dopravního inspektorátu Přerov 
bylo provedeno 60 kontrol vozidel taxislužby, na 
základě kterých bylo v roce 2012 vydáno 12 
pravomocných rozhodnutí o pokutě. 

S účinností zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, se obce       
s rozšířenou působností staly editory fyzických osob 
– provozovatelů stanic měření emisí dle zákona        
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Do konce října 2012 byly všechny fyzické 
osoby provozující stanice měření emisí (SME) 
zavedeny do integrovaného agendového informač-
ního systému ROS (ROS-IAIS) základních registrů.
V rámci státního odborného dozoru byly vykonány 
v roce 2012 dvě kontroly autobusů zajišťujících 
provoz městské autobusové dopravy.

vystavení průkazů řidičů taxislužby 75

zařazení vozidel taxislužby do evidence 11

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 7

stanice měření emisí 19

jízdní řády MAD 22

licence MAD 0

osvědčení MAD 0

zkoušky taxislužby – odzkoušení uchazeči 75

zkoušky taxislužby – počet vydaných osvědčení 43
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Od 01.01.2012 došlo k převodu části agendy 
silničního správního úřadu ve věcech zvláštního 
užívání pozemních komunikacích a povolování uza-
vírek a objížděk z odboru stavebního úřadu a život-
ního prostředí na odbor evidenčních správních 
služeb a obecního živnostenského úřadu, konkrétně 
na oddělení dopravně správních agend. S agendou 
přešel i 1 pracovník. Cílem této úpravy bylo propojit 
výše uvedené agendy s agendou místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích (doprav-

ní značení), jež spolu úzce souvisí a jsou v převážné 
většině případů vzájemně podmíněny. Tímto krokem 
bylo dosaženo maximální efektivity práce z hlediska 
jak pracovníků vykonávajících tyto agendy, tak obča
na, který na jednom místě vyřídí všechna potřebná 
povolení týkající se stavební akce.   

Během roku došlo z důvodu úpravy stávajících 
komunikací a oprav po stavbě dálnice D1 Kroměříž
– východ k uzavírkám největších dopravních tepen 
města Přerova, a to ul. Dvořákova, Husova, 
Kojetínská a ul. Polní. Dlouhodobě byla uzavřena 
také ul. Mostní a ul. Na Marku z důvodu realizace 
stavby "Přerov, Tyršův most – Jižní předpolí". 
Bohužel tímto docházelo ke zpomalení dopravy ve 
městě. Rovněž byl řešen záměr statutárního města 
Přerova zamezit závleku tranzitní dopravy nad 7,5 t 
v trase Lipník nad Bečvou – Přerov do přilehlých 
obcí (ve směrech od I/47 – Osek nad Bečvou, Oldři-
chov, Prosenice a dalších obcí). Omezení tranzitní 
dopravy mělo v Přerově za cíl výrazným způsobem 
regulovat provoz v ul. Dvořákova a místní části 
Kozlovice. Místní úprava provozu měla spočívat                 
v osazení dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez“ 7,5 t s dodatkovou tabulkou č. E 13
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ a tím dosažení 
odklonu tranzitního provozu z obcí na státní silnici 
I/47. Výsledkem opakovaných jednání, která pro-
běhla s dotčenými správními orgány a dalšími 
subjekty, bylo vyslovení nesouhlasu s tímto zámě-
rem Správou silnic Olomouckého kraje, Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR a Policie ČR, Dopravního 
inspektorátu Přerov, tedy orgánů rozhodných pro 
vydání povolení k umístění dopravního značení.

stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích

100

stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích

160

výjimky z místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích

36

zvláštní užívání pozemních komunikací 374
uzavírky, objížďky 75
koordinovaná stanoviska 418
vydaná vyjádření 15

Zkušební komisaři rozhodovali o vydání registrace   
k provozování autoškoly a především prováděli
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské 
oprávnění.

zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění 1 016

zkoušky z odborné způsobilosti 80

zkoušky z profesní způsobilosti 47

opakovaná zkouška o řidičské oprávnění 1 085

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za zkoušky z odborné 
způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 200 000,00 Kč
Plnění:                                              1 075 900,00 Kč
% plnění:                                                  89,7

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                            5 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          5 500 000,00 Kč
Plnění:                                              5 696 590,00 Kč
% plnění:                                                 103,6

V průběhu roku došlo k poklesu příjmů za vybrané 
správní poplatky uchazečů o zkoušku odborné 
způsobilosti řidiče, když některé autoškoly si zřídily 
další pracoviště i mimo město Přerov.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                           2 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 200 000,00 Kč
Plnění:                                              1 954 432,59 Kč
% plnění:                                                  88,8

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                               200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            200 000,00 Kč
Plnění:                                                253 044,96 Kč
% plnění:                                                 126,5

Příjmy za uložené pokuty a náklady řízení nelze 
spolehlivě odhadnout. Jedná se o poměrně vysoké 
částky, které jsou za dopravní přestupky ukládány. 
Svou roli hraje i povolení splátek a rozložení platby 
na delší dobu splatnosti. Stěží lze odhadnout taktéž 
vymahatelnost uložené sankce, a to s ohledem na 
možnou dobu vymáhání dle daňového řádu.   

Výdajová část rozpočtu

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompen-
zace v městské a příměstské autobusové dopravě)

Rozpočet původní:                          29 800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        31 971 500,00 Kč
Čerpání:                                          31 621 520,00 Kč
% čerpání:                                                     98,9
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Největším výdajem oddělení bylo zajištění dopravní 
obslužnosti a s tím spojené poskytnutí kompenzace 
dopravcům, a to jak u městské, tak příměstské 
dopravy. Na zálohách bylo v průběhu roku poskyt-
nuto na příměstskou dopravu celkem 5 691 000 Kč     
a na městskou autobusovou dopravu 25 617 020 Kč. 
Vzhledem k ukončení současné smlouvy s doprav-
cem budou v roce 2013 zahájeny kroky k výběru 
nového dopravce na dobu příštích 10 let. Finanční 
prostředky byly tedy čerpány na vypracování opti-
malizace dopravy ve městě a také na právní a pora-
denské služby spojené se zadávacím řízením, 
přičemž část plnění přechází do roku následujícího. 

Bezpečnost silničního provozu 

Rozpočet původní:                                41 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                               41 100,00 Kč
Čerpání:                                                 17 935,00 Kč
% čerpání:                                                     43,6

Bylo hrazeno nájemné za akci BESIP, bezplatnou 
přednášku krajského manažera BESIP, která se 
konala v kině Hvězda. Výdaje na znalecké posudky 
nebyly zcela vyčerpány, tyto jsou požadovány v zá-
važných, sporných případech dopravních přestupků 
a nelze předem spolehlivě odhadovat skutečnost. 

Oddělení obecní živnostenský úřad 

 vykonává státní správu v souladu se zákonem         
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu stanoveném zákonem           
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve
znění pozdějších předpisů, tj. zajišťování veškeré 
agendy pro ohlašovací živnost volnou, živnosti 
řemeslné, vázané a pro koncesované živnosti,       
a to na území města Přerova a dalších 59 obcí 
správního obvodu,

 vykonává činnost Centrálního registračního mís-
ta pro podnikatele,

 vykonává státní správu také podle zákona                
č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
a některé další zákony, tj. zajišťování veškeré 
agendy vedení evidence zemědělského podnika-
tele, a to pro právnické osoby a fyzické osoby,   

 provádí dozor nad dodržováním vybraných 
ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona 
o spotřebních daních, zákona o omezení provozu 
zastaváren a jiných provozoven v noční době, 
zákona o drahách, zákona o civilním letectví,    

 na oddělení je prováděna poradenská a informač-
ní služba České obchodní inspekce.

Dne 30.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 
Sb., kterým byl novelizován také živnostenský 
zákon. Novela, na které se aktivně podílel i zdejší 
živnostenský úřad ve spolupráci se zastupitelem -

poslancem, umožňuje podnikatelům prostřednictvím 
Centrálního registračního místa zřízeného na 
živnostenském úřadě oznámit nové skutečnosti                 
a změny pro ostatní orgány státní správy, aniž by se 
uvedené změny týkaly činnosti živnostenského 
úřadu. Tato novela zavedla povinnost prokázat 
právní vztah k adrese místa podnikání i v době 
přerušení provozování živnosti, když v případě 
neprokázání hrozí podnikateli zrušení jeho živnos-
tenských oprávnění. Naproti tomu byla zrušena 
povinnost označovat živnostenskou provozovnu 
identifikačním číslem provozovny. 

Významný dopad na činnost živnostenského úřadu 
měly v roce 2012 také novely dalších zákonů, a to 
zejména novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, účinná od 01.06.2012 (zákon č. 119/2012 Sb.), 
která změnila podmínky provozování koncesované 
živnosti silniční motorové dopravy. Došlo nejen ke 
změně názvu předmětu podnikání, ale novela 
především nově upravila zvláštní podmínky pro 
provozování silniční dopravy pro cizí potřeby 
prostřednictvím velkých vozidel. Živnostenský úřad 
musí tedy postupně provádět změnu rozhodnutí                 
o udělení koncese u všech dopravců ze svého 
správního obvodu, kterých je 571. 

Od měsíce září 2012 mimořádně ovlivnila chod 
živnostenského úřadu celostátní kauza otravy 
občanů metylalkoholem. Kontrolní pracovníci úřadu 
provedli samostatně nebo ve spolupráci s dalšími 
dozorovými orgány v období od 12.09.2012 do 
31.12.2012 celkem 142 kontrolních šetření u výrobců 
a prodejců lihovin. Koncem roku byla z důvodu 
nelegální výroby a distribuce alkoholických nápojů
zrušena živnostenská oprávnění 2 podnikatelům.

Podnikání podle živnostenského zákona – přehled 
dokumentů vydaných v roce 2012

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO 1 805

rozhodnutí o udělení koncese 32

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost 272

rozhodnutí o zrušení ŽO 25

rozhodnutí o změně koncese 75

rozhodnutí o zrušení oprávnění vydaného 
v registru živností 

2

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 828
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vyrozumění o provedení zápisu změn v ŽR 182

vyrozumění o pokračování provozování živnosti 246

vyrozumění o přerušení provozování živnosti 1 342

vyrozumění o přidělení IČP 22

vyrozumění o zápisu adresy pro vypořádání 
závazků

443

výzva dle § 57 odst. 2 živnostenského zákona 26

výpis ze ŽR 208

potvrzení o neexistenci zápisu v rejstříku 347

žádost o stanovisko ke koncesi 30

žádost o stanovisko ke změně koncese 68

upozornění, že zaniklo ŽO 10

oznámení o zahájení kontroly 118

předání údajů Jednotného registračního 
formuláře příslušnému orgánu

189

ŽR – živnostenský rejstřík, ŽO – živnostenské oprávnění 

Celkový počet podnikatelů s platným živnostenským 
oprávněním k 31.12.2012 činil 13 924, z toho:       
 českých fyzických osob                             12 149              
 českých právnických osob                            1 465
 zahraničních fyzických osob                           299
 zahraničních právnických osob                        11

Celkový počet živnostenských oprávnění podle druhů
a subjektu k 31.12.2012

živnosti fyzické 
osoby

právnické 
osoby

celkem

volná   9 520 1 406 10 926
řemeslné   5 101    832   5 933
vázané   1 266    405   1 671
koncesované      464    208      672
celkem 16 351 2 851 19 202

Kontrolní činnost

V souladu s právními předpisy byla prováděna 
kontrola živnostenských podnikatelů, za zjištěné 
porušení právních předpisů byly ukládány sankce. 
V průběhu roku bylo uskutečněno 620 kontrolních 
šetření a uloženo 164 sankcí, z čehož bylo 156 
v blokovém řízení.

Podnikání podle zákona o zemědělství

Oddělení v souladu s příslušným zákonem převzalo
od obecních úřadů do evidence zemědělského podni-
katele 934 zemědělských podnikatelů (64 právnic-
kých osob, 870 fyzických osob). K 31.12.2012 bylo 
v evidenci:
 fyzických osob                                                297
 právnických osob                                              31

Kontrolní činnost

Kontrolu zemědělských podnikatelů podle zákona         
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, provádí zejména Ministerstvo zemědělství

ČR, oddělení může kontrolovat pouze plnění těch 
ustanovení výše uvedeného zákona, která přímo 
souvisejí s evidencí zemědělských podnikatelů. 

Kontrola je tedy vyvolána v případě podezření, že 
existuje rozpor mezi faktickým stavem a údaji 
vedenými v evidenci zemědělských podnikatelů.
V roce 2012 tento případ nenastal a kontroly 
zemědělských podnikatelů proto prováděny nebyly.

Poradenská a konzultační činnost České obchod-
ní inspekce

Na základě dohody s Českou obchodní inspekcí
(dále jen ČOI), byla v určené hodiny, vždy 1 den 
v měsíci, zajišťována poradenská a informační služ-
ba ČOI ve městě Přerově. Občané spotřebitelé, ale          
i podnikatelé, se mohli na pracovníky ČOI obracet          
s dotazy ohledně prodeje výrobků, zboží a posky-
tování služeb na vnitřním trhu, či jiné obdobné čin-
nosti, poskytování spotřebitelských úvěrů, postupu 
při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků, při 
reklamaci u zakoupeného zboží na předváděcích 
akcích, při uzavření kupní smlouvy či smlouvy                 
o dílo, možnosti spotřebitele, když se dozví v mé-
diích, že zakoupený výrobek může být „nebez-
pečný“, co musí být uvedeno na výrobku a kdy musí 
vydat doklad o zakoupení zboží nebo poskytnuté 
službě, informace o možnosti pořízení zboží v rámci 
tzv. splátkového prodeje apod.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                               650 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             685 000,00 Kč
Plnění:                                                 689 625,00 Kč
% plnění:                                                100,7

Za činnosti prováděné podle živnostenského zákona 
a podle zákona o zemědělství byly vybírány správní 
poplatky, které jsou příjmem rozpočtu města.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč
Plnění:                                                   45 950,00 Kč
% plnění:                                                  76,6

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
(náklady řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              10 000,00 Kč
Plnění:                                                     4 000,00 Kč
% plnění:                                                    40,0

Zprávu podala: Bc. Jitka Kočicová
vedoucí odboru evidenčních správních služeb               
a obecního živnostenského úřadu
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Odbor plnil v roce 2012 úkoly veřejné správy, a to 
zejména v přenesené působnosti, v agendách obec-
ného stavebního úřadu, vyvlastňování, speciálního 
stavebního úřadu, tvorby a ochrany životního 
prostředí, památkové péče a zemědělství. Příjmová 
část rozpočtu byla naplněna ze 109,95 % částkou 
3 293 693,29 Kč. Výdajová část rozpočtu byla 
vyčerpána v částce 1 148 931,80 Kč, což je 80,68 % 
z upraveného rozpočtu.

Oddělení stavební úřad 

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní 
správy v působnosti obecného stavebního úřadu, 
silničního správního úřadu a speciálního stavebního 
úřadu. Dále na úseku vyvlastnění a správních deliktů 
v rámci přenesené působnosti rozhodovalo o odnětí 
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě, projednávalo a rozhodovalo o správních 
deliktech v působnosti odboru, připravovalo a posu-
zovalo návrhy veřejnoprávních smluv nahrazujících 
správní rozhodnutí podle zákona o územním 

plánování a stavebním řádu. V rámci samostatné 
působnosti se oddělení vyjadřovalo k záměrům obce 
prodat či pronajmout pozemek z hlediska stavebního 
řádu a pozemních komunikací.

V rámci výkonu přenesené působnosti byly na 
jednotlivých úsecích státní správy následující počty 
individuálních správních opatření:
 speciální stavební úřad a silniční správní řád   693
 obecný stavební úřad                    1 443
 vyvlastnění                            4

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč
Plnění:                                                   472 200,00 Kč
% plnění:                                                        94,4

Jednalo se o poplatky za opatření vydaná stavebním 
úřadem.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(35)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
ochrany životního prostředí 

a památkové péče 
                                           (9)

oddělení 
stavební úřad

(15)

oddělení 
vodního hospodářství               

a zemědělství
                                        (6)

úsek  
vyvlastnění správních deliktů

(1)

pracoviště  
administrativy  

                                      (3)
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Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              206 600,00 Kč
Plnění:                                                   150 900,00 Kč
% plnění:                                                        73,0

Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákla-
dy řízení o přestupcích) 

Rozpočet původní:                                 30 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                30 000,00 Kč
Plnění:                                                     41 875,00 Kč
% plnění:                                                      139,6

Výdajová část rozpočtu

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách

Rozpočet původní:                                  70 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                70 000,00 Kč
Čerpání:                                                  57 066,00 Kč
% čerpání:                                                      81,5

Finanční prostředky určené na pořízení znaleckých    
a statických posudků, konzultací, případně na poskyt-
nutí stavebního příspěvku dle stavebního zákona či 
provedení exekuce náhradním výkonem byly 
v průběhu roku použity na pořízení 13 znaleckých 
posudků a na poskytnutí odborné pomoci (zjištění 
rozpočtových nákladů na odvezení suti a oplocení 
části lokality ul. Škodova). 

Oddělení ochrany životního prostředí
a památkové péče

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní 
správy v působnosti obce, pověřeného obecního úřa-
du a úřadu obce s rozšířenou působností na úseku 
ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, 
odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, prevence závažných 
havárií a integrované prevence, včetně metodické 
pomoci menším obcím. Projednávalo vybrané 
přestupky na úseku veřejného pořádku. V rámci 
samostatné působnosti zejména stanovovalo podmín-
ky zvláštního užívání veřejného prostranství, které 
není ve vlastnictví města, koordinovalo systém 
poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově 
významných staveb na území města a dotací na 
aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělá-
vání a osvěty (dále jen EVVO), vedlo správní řízení 
o vybraných správních deliktech dle zákona o obcích
(veřejný pořádek, životní prostředí, obecně závazné 
vyhlášky), sledovalo a vyhodnocovalo stav ovzduší 
na území města, pořizovalo a koordinovalo Místní 
program ke zlepšení kvality ovzduší a Plán odpado-

vého hospodářství, koordinovalo odbornou praxi 
středoškolských a vysokoškolských studentů na úseku 
ochrany životního prostřední atd. Oddělení také 
zajišťovalo ekonomickou agendu celého odboru                  
a poskytovalo organizační a odbornou pomoc komisi 
životního prostředí.

V roce 2012 byly oddělením vydány v rámci výkonu 
přenesené působnosti na jednotlivých úsecích státní 
správy následující počty individuálních správních 
opatření (opatření na úrovni meritorních rozhodnutí, 
závazných stanovisek a koordinovaných závazných 
stanovisek, dílčí vyjádření a protokoly z kontrolní 
činnosti):
 ochrana přírody a krajiny        282
 památková péče         107
 ochrana ovzduší         193
 OZV zaplachtovací „sankce“ samostatná 

působnost                         18
 odpadové hospodářství           78
 posuzování vlivů na životní prostředí                  9
 integrovaná prevence                            8
 koordinovaná závazná stanoviska          560
 zvláštní užívání veřejného prostranství 

(samostatná působnost)             4
 rybářské lístky                                                   339

Příjmová část rozpočtu

Poplatky za znečišťování ovzduší

Rozpočet původní:                                170 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           170 000,00 Kč
Plnění:                                                   205 200,00 Kč
% plnění:                                                      120,7

Jednalo se o poplatky od provozovatelů malých 
zdrojů znečišťování ovzduší.

Poplatky za uložení odpadů

Rozpočet původní:                             1 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           1 700 000,00 Kč
Plnění:                                               2 002 298,29 Kč
% plnění:                                                      117,8

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 
jinými původci než je město.
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Správní poplatky

Rozpočet původní:                                    3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                  3 000,00 Kč
Plnění:                                                118 100,00 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o správní poplatky za rybářské a lovecké 
lístky.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Plnění:                                                  125 450,00 Kč
% plnění:                                                      250,9

Jednalo se například o sankce za porušení OZV         
č. 2/2010 o stanovení některých povinností při pře-
pravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, za porušení povinností 
v oblasti odpadového hospodářství, za porušení 
zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o státní 
památkové péči.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákla-
dy řízení o přestupcích) 

Rozpočet původní:                                    5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                  5 000,00 Kč
Plnění:                                                       6 000,00 Kč
% plnění:                                                          0,0 

Výdajová část rozpočtu 

Zachování a obnova kulturních památek (opravy 
v MPZ aj.)

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                60 000,00 Kč
Čerpání:                                                    8 082,00 Kč
% čerpání:                                                     13,5

Finanční prostředky byly použity na 
zajištění propagace památek v rámci 
kampaně Dny evropského dědictví 
(pořízení propagačních materiálů, 
výlep plakátů, projekce na reklam-
ním panelu fy Compekon s. r. o.) 

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-
tory aj.)

Rozpočet původní:                               165 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              165 000,00 Kč
Čerpání:                                                141 120,00 Kč
% čerpání:                                                        85,5 

Prostředky byly použity na úhradu pravidelného 
čtvrtletního měření prašného spadu ve vytipovaných 
lokalitách ve městě a místní části Čekyně (Smlouva       
o dílo se Zdravotním ústavem Ostrava), zveřejňování 

informací o kvalitě ovzduší v Přerově na infor-
mačních panelech (fy Compekon, Denop), měření 
těžkých kovů a k pořízení projektové dokumentace
na umístění informačních tabulí upozorňujících řidiče 
na příjezdových komunikacích do města o platnosti 
OZV č. 2/2010 (přeprava sypkých materiálů na území 
města). K nedočerpání došlo z důvodu odložení insta-

lace informačních tabulí.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                        0,0 

Prostředky byly vyčleněny jako finanční rezerva na 
případné odstranění nebezpečného odpadu, kterou 

nebylo nutné v roce 2012 čerpat.

Ochrana druhů a stanovišť

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            100 000,00 Kč
Čerpání:                                                   94 301,00 Kč
% čerpání:                                                        94,3

Finanční prostředky byly čerpány na průzkum a reali-
zaci záchranného transferu obojživelníků v lokalitě 
přerovských lagun. Z programu Péče o krajinu byla 
Ministerstvem životního prostředí na konci roku 2012 
přiznána dotace ve výši 28 248 Kč z celkových ná-
kladů ve výši 89 301 Kč. Další finanční prostředky 
byly použity na nákup krmiva pro zimní přikrmování 
ptactva na pozemcích ve vlastnictví města.

Ekologická výchova a osvěta

Rozpočet původní:                               134 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                            134 100,00 Kč
Čerpání:                                                   84 406,00 Kč
% čerpání:                                                        62,9

Finančních prostředky byly čerpány na grafické 
zpracování a tisk 2 druhů osvětových letáků o fauně 
starých sadů v Předmostí, na grafické zpracování čtyř
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informačních tabulí do sadů na Žernavé a na umístění 
mobilních dopravních značek k ochraně migrujících 
obojživelníků v lokalitě přerovských lagun. Dále byla 
finančně podpořena osvětová akce „Přerovem pěšky 
a na kole“ pořádaná v rámci Evropského roku 
aktivního stárnutí (zajištění propagace a reklamy               
v rádiu Haná). Finanční prostředky byly použity 
taktéž jako příspěvky na nákup potřeb pro vlastní 
činnost pro nejlepší mateřské a základní školy 
umístěné v každoroční soutěži ve sběru použitých 
baterií a monočlánků, na nákup environmentálně 
zaměřených tiskovin a k zajištění občerstvení pro 
účastníky tradiční osvětové akce „Ukliďme svět“.

Přímé podpory v oblasti EVVO

Rozpočet původní:                                200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč
Čerpání:                                                200 000,00 Kč
% čerpání:                                                      100,0

Finanční prostředky byly použity na poskytnutí přímé 
podpory Muzeu Komenského v Přerově, p. o., na pro-
voz záchranné stanice pro handicapované živočichy 
a na poradenskou a osvětovou činnost. Vyúčtování 
přímé podpory dle smlouvy bylo provedeno k datu 

31.01.2013.

Dotace v oblasti EVVO

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Čerpání:                                               99 595,00 Kč
% čerpání:                                                      99,6

V roce 2012 byly, po schválení Zastupitelstvem města 
Přerova a v souladu se Zásadami pro poskytování 
dotací na aktivity v oblasti EVVO, poskytnuty dotace 
celkem 6 subjektům (3 vlastním příspěvkovým organi-
zacím a 3 cizím p. o.) v celkové výši 100 000 Kč. 
Z důvodu nevyčerpání dotace v plné výši byla jedním 
subjektem vrácena nevyužitá částka ve výši 405 Kč.

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                               150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              150 000,00 Kč
Plnění:                                                   150 000,00 Kč
% plnění:                                                          100,0 

Finanční prostředky byly použity na poskytnutí 
dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
objektů celkem 4 subjektům (1 právnická a 3 fyzické 
osoby).

Oddělení vodního hospodářství
a zemědělství 

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní 
správy v rozsahu působnosti obecního úřadu, 
pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou 
působností na úseku vodního hospodářství, lesního 
hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany země-
dělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání          
a veterinární péče. V rámci samostatné působnosti 
spolupracovalo s odborem správy majetku a komu-
nálních služeb na správě vodních toků a vodních děl 
ve vlastnictví města, zpracovávalo návrhy vybraných 
obecně závazných vyhlášek, vedlo řízení o pokutách 
dle zákona o obcích, vedlo evidenci o jakosti vod od 
provozovatelů, za obec povolovalo pořádání veřej-
ných vystoupení podle zákona na ochranu zvířat proti 
týrání.

V roce 2012 byly oddělením na jednotlivých úsecích 
státní správy vydány následující počty individuálních 
správních opatření:
 vodní hospodářství          356
 zemědělský půdní fond          157
 veterinární opatření                          22
 myslivost                           46
 lesy                        56
 týrání zvířat                        23
 rybářství             4
 lovecké lístky                          15

Příjmová část rozpočtu

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Plnění:                                                     12 040,00 Kč
% plnění:                                                          60,2

Jednalo se o poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, které jsou závislé na 
investiční a stavební činnosti.

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet původní:                                  1 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               1 000,00 Kč
Plnění:                                                     25 930,00 Kč
% plnění:                                                          -

V případě poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí 
pozemků k plnění funkcí lesa se jednalo o řešení 
stavu, kdy lesní pozemek je uvolněn pro jiné využití, 
zejména pro investiční a podnikatelskou činnost.
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Správní poplatky

Rozpočet původní:                                210 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            210 000,00 Kč
Plnění:                                                     93 400,00 Kč
% plnění:                                                      44,9

Jednalo se o poplatky za opatření vydaná vodo-
právním úřadem – stavební povolení vodních děl. 
Nižší plnění bylo ovlivněno odlišným zaúčtováním 
loveckých lístků.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                  90 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                90 000,00 Kč
Plnění:                                                     29 400,00 Kč
% plnění:                                                       32,7

Jednalo se o postihy za porušení obecně závazných 
předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, mysli-
vosti a vodoprávním úřadem za porušení povinností 
v oblasti vodního hospodářství.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákla-
dy řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                                  10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Plnění:                                                    10 000,00 Kč
% plnění:                                                      100,0

Výdajová část rozpočtu

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-
ciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet původní:                                  10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                10 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                       -

Finanční prostředky jsou určeny dle § 25 odst. 6 a § 28
zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání         
k zajištění umístění týraného zvířete do náhradní pé-
če. V roce 2012 nebylo třeba čerpat.

Celospolečenská funkce lesů

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              305 200,00 Kč
Čerpání:                                                305 015,00 Kč
% čerpání:                                                     99,9

Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně uvolňova-
né ze státního rozpočtu na úhradu za výkon odborné-
ho lesního hospodáře (UZ 29 008) v těch případech, 
kdy tuto funkci vykonává právnická osoba s právem 
hospodaření ve státních lesích. Dále se jednalo               
o podporu (uplatňovanou pololetně) na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově lesního porostu (UZ 29 004).

Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                20 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                        0,0 

Finanční prostředky byly určeny na náhrady škod při 
výkonu činnosti lesní, myslivecké nebo rybářské 
stráže, které poskytuje ve smyslu zvláštních předpisů 
orgán státní správy lesů, myslivosti nebo rybářství. 
V roce 2012 nebyly prostředky čerpány.

Ostatní správa ve vodním hospodářství

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                60 000,00 Kč
Čerpání:                                                   9 346,80 Kč
% čerpání:                                                        15,6

Finanční prostředky byly určeny například na hydro-
geologické posudky, analýzy, podklady pro studie              
a jako rezerva k zabezpečení nezbytných opatření při 
závažném znečištění povrchových nebo podzemních 
vod. V roce 2012 byly čerpány z důvodu ekologické 
havárie na laboratorní rozbor povrchové vody z řeky 
Bečvy v Dluhonicích a následné uskladnění nebez-
pečné látky ropného původu.

Zprávu podal RNDr. Pavel Juliš
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí
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Útvar interního auditu  

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon    
o finanční kontrole), ve znění pozdějších přepisů,   
útvar interního auditu předložil vedoucímu orgánu 
veřejné správy roční zprávu o výsledcích interního 
auditu za rok 2012. Tato zpráva:
 obecně hodnotí kvalitu vnitřního kontrolního sys-

tému,
 analyzuje výskyt závažných nedostatků, které ne-

příznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, 
 předkládá návrhy doporučení z jednotlivých inter-

ních auditů k odstranění nedostatků, zamezení či 
zmírnění rizik. 

Zpráva interního auditora byla předložena na 
vědomí Radě města Přerova na její schůzi dne 
13.02.2013.
Činnosti interního auditu byly zajišťovány 1 pracov-
níkem, který je organizačně oddělen od řídících        
a výkonných struktur, přímo podřízen primátorovi 
města Přerova. Interní auditor města Přerova získal 
od Českého institutu interních auditorů pod záštitou 
Ministerstva financí ČR certifikát o udělení odborné 
certifikace na úrovni „Interní auditor ve veřejné 
správě – senior“.

Výkon auditní činnosti byl zajišťován na základě 
plánu interního auditu na rok 2012 schváleného 
primátorem města Přerova. Plán byl zaměřen na 
vyhodnocení fungování kontrolních mechanismů, 
dodržování zákonných a interních předpisů, zajištění
ochrany veřejných prostředků proti nesrovnalostem 
nebo jiným nedostatkům, na prověřování hospodár-
ného, účelného a efektivního využívání veřejných 
prostředků, dále se auditní činnost orientovala na 
dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek 
a ověřování správnosti prováděných operací.
Kritéria 3E – nejsou nastavena ve všech oblastech, 
postupně se stanovují. 
Interní auditor prováděl poradenskou a konzultační 
činnost, tato tvořila přibližně 40 % z celkového času 
auditora, na vyžádání participoval na projektu č. 53 
„Zvyšování kvality řízení na MMPr“. K 30.6.2012
byla dokončena transformace příspěvkové organizace
Domovní správa města Přerova. Interní auditor byl 
členem pracovní skupiny pro transformaci této 
organizace. 

Útvar interního auditu
interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole

sídlo: nám. TGM 1 telefon: 581 268 111
(1)

interní auditor
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V průběhu roku 2012 bylo naplánováno 5 interních 
auditů, skutečně vykonáno 5 interních auditů, z toho 
3 zařazeny operativně a navržena doporučení ke 
zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti 
orgánu veřejné správy. Tři interní audity dle plánu 
interního auditu na rok 2012 vykonány nebyly, a to 
„Kryty civilní obrany“ (zaměření na financování -
náklady spojené s údržbou, evidence, jejich využití, 
prostředky do fondu oprav), „Vyřazování movitého 
majetku a jeho likvidace“, audit „Cestovní náhrady“. 
Interním auditorem bylo navrženo 12 doporučení 
k nápravě a ke snížení možnosti vzniku rizik.

Doporučení byla vedoucími odborů přijata. V rámci 
auditu „Kontrola podnětů v oblasti majetkoprávních 
vztahů“ byly ze strany auditovaného subjektu vzne-
seny připomínky, nicméně již postupně započaly 
kroky k nastavení systémového přístupu v oblasti 
nakládání s majetkem města, konkrétně stavu využití 
pozemků, včasné reakce na podněty, vyčlenění 
pracovníka zabývajícího se touto problematikou.
Výsledky provedených auditů neprokázaly zásadní 
nedostatky charakteru závažných zjištění ve smyslu 
§ 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – to 
je spáchání trestného činu či poškození veřejných 
prostředků přesahující 300 tis. Kč.

Uskutečněné interní audity v roce 2012

Typ auditu Auditovaný odbor Pozn:

1/12 hodnotící zpráva za rok 2011
 zpracování roční zprávy              

o výsledcích finančních kontrol
 zasíláno na Krajský úřad 

Olomouckého kraje
 zjištění v rámci přezkoumání 

hospodaření externího auditora

 auditované odbory            
v roce 2011 a monitoring 
auditů z předešlých let

 PO města Přerova
 odbory magistrátu

 zpracování výsledků finančních kontrol za 
28 PO a MMPr jako celek 

 zpráva o odstranění nedostatků vypracovaná 
vedoucími odborů

2/12 Audit – Prověření souladu 
objednávek, účetních dokladů a 
smluv o dílo se skutečně 
provedenými pracemi a dodávkami 
za období 2010,2011 a I. pololetí 
2012

 odbor správy majetku                     
a komunálních služeb

 odbor vnitřní správy
 odbor ekonomiky (uloženy 

originály účetních dokladů)
 odbor koncepce                                

a strategického rozvoje

 dodržování vnitřních předpisů (oběh 
účetních dokladů) – zjištěn absence

 důslednější provádění kontroly předmětu 
plnění při předání včetně dodání veškerých 
podkladů – zjištěna absence při řídící 
následné kontrole

 v případě vysoce specifikovaných zakázek je 
nutné použít smlouvu o dílo nikoliv objed-
návku – ustanovení za jakých podmínek má 
být dílo dodáno, datum dodání, případné 
sankce, stanovena odpovědnost za vady, 
možnost reklamace s jasnými podmínkami

3/12 Audit – Prověření realizace 
investiční akce „Gymnastická hala“ 
včetně gymnastického vybavení

 oddělení investic a technické 
správy odboru správy 
majetku a komunálních 
služeb

 zjištěné nedostatky v projektové dokumen-
taci vedoucí k vícenákladům – doporučena 
precizní kontrola projektové dokumentace, 
uplatnění smluvních pokut vůči projektantům

 nedodržení zákona o veřejných zakázkách 
vícepráce/méněpráce

 absence následné řídící kontroly – fakturace 
na skutečně provedené práce

 důsledné předávací protokoly mezi 
investorem a dodavatelem

 absence promítnutí změn do dokumentace 
skutečného provedení stavby

4/12 Audit – Kontrola řešení podnětů 
v oblasti majetkoprávních vztahů 
k nemovitostem ve vlastnictví města 
Přerova

 odbor správy majetku                      
a komunálních služeb

 podněty nebyly řešeny dostatečně intenzivně, 
některé podněty jsou podávány i opakovaně

 systémově řešit zjištění stavu a způsobu 
využívání pozemků – provádět fyzické 
inventarizace (neoprávněné užívání 
pozemků, černé stavby, atd.)

 pozemky určené k zástavbě formou výběro-
vého řízení nabídnout veřejnosti, pozemky 
jsou mnohdy užívány jako zahrádky 
(nehospodárné nakládání s majetkem)

 po osobách bez právního důvodu požadovat 
finanční vypořádání za bezdůvodné obohacení

5/12 Audit – Prověření realizace ve-
řejné zakázky „Poskytování hlaso-
vých a datových služeb prostřednic-
tvím mobilního operátora“

 odbor vnitřní správy – úsek 
veřejných zakázek

 striktní dodržování zákona o veřejných
zakázkách – stanovené lhůty zákonem, 
v konečném důsledku by se mohlo jednat      
o neplatnost daného výběrového řízení, sankce
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Posouzení úrovně a účinnosti VKS (tzn. fungování 
řídící kontroly) interním auditorem

Na základě provedených interních auditů bylo zjiště-
no, že výkon řídící následné kontroly je slabším 
článkem finanční kontroly, i když došlo k částeč-
nému zlepšení kontroly odpovědných pracovníků při 
zajišťování finančního řízení. Selhání lidského fak-
toru v oblasti kontroly interní auditor spatřoval
v těchto oblastech: 
 ne vždy byly doloženy k zaúčtování doklady 

s úplnými přílohami, např. podrobná specifikace
(rozpis), dodací listy,

 nesoulad mezi skutečně provedenými pracemi 
a pracemi, které byly dodavatelem vyúčtovány 
a uhrazeny,

 nedodržování postupů při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu – porušení vnitřní 
směrnice, problematické posuzování víceprací 
a dělení zakázek,

 nesoulad mezi projektovou dokumentací a sku-
tečným stavem realizovaného projektu – vznik 
víceprací,

 nedostatečná kontrola ze strany zaměstnanců 
při převzetí předmětu plnění,

 bylo zjištěno, že zpracovaná projektová doku-
mentace nemá požadovanou úroveň, neobsa-
huje předepsané náležitosti, to vedlo k posunu 
termínu plnění, k vícepracím, z hlediska roz-
počtu se jedná o neplánované zatížení výdajové 
stránky např. na úkor jiných investic,

 nedostatečné provádění inventarizace, např. ab-
sence fyzické inventarizace pozemků s vlivem 
na příjmovou část města (neoprávněné užívání 
jinými osobami, černé stavby atd.), absence 
dokladové inventarizace nemovitostí (v minu-
losti neproveden vklad nemovitosti na katastru 
nemovitostí atd.),

 nedostatečná řídící kontrola v oblasti vzdělá-
vání pracovníků – např. účast na konferencích 
bez efektu, účast na školeních, z titulu splnění 
počtu dnů dle zákona o úřednících, 

 použití objednávek místo smlouvy o dílo, bez 
možností vymáhání sankcí za pozdní dodání, 
bez stanovení podmínek dodání díla. 

Zprávu podala: Ing. Marcela Herbríková
Interní auditor
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Městská policie Přerov zabezpečovala převážně 
místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působ-
nosti statutárního města Přerova a jeho místních 
částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlíželi 
strážníci na dodržování obecně závazných právních 
předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívali         
k ochraně osob a jejich majetku, dohlíželi na dodržo-
vání pravidel občanského soužití, odhalovali a řešili 
přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce 
a upozorňovali fyzické a právnické osoby na nedo-
statky a prováděli opatření k jejich odstranění. 

V roce 2012 bylo strážníky zjištěno a řešeno celkem 
5 104 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy 
blokové pokuty v celkové výši 1 148 400 Kč. Tato 
částka byla řádně odvedena na účet statutárního měs-
ta Přerova. Bylo uloženo celkem 1 460 ks blokových 
pokut na místě nezaplacených a na Odbor ekonomiky
Magistrátu města Přerov byly postoupeny k dalšímu 
vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou     
v celkové výši 913 800 Kč. TPZOV (technický pro-
středek k zabránění odjezdu vozidla - tzv. “botička“) 
byl použit ve 2 097 případech. Dále bylo zjištěno 
celkem 113 trestných činů, které byly předány k dal-
šímu opatření orgánům činných v trestním řízení. 

MĚSTSKÁ POLICIE
zařízení zřízené zastupitelstvem města

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města

sídlo: nám. TGM 1        telefon: 581 219 900-1
        tísňové volání: 156

ředitel

zástupce ředitele             
pro výkon služby

velitel směny

zástupce ředitele            
pro vnitřní věci a výcvik

   směna – zástupce velitele
                  dispečer
                  strážníci 

přestupkové oddělení
dopravní oddělení
oddělení prevence
skupina psovodů

skupina záchranářů
administrativní pracovnice

okrskáři
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Činnost strážníků probíhala v celkem 29 regionech 
na území města Přerova a jeho místních částech, kdy 
29 strážníků městské policie v rámci územní odpo-
vědnosti provádělo pravidelně o víkendech pochůz-
kovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které
byly následně v součinnosti s dalšími subjekty 
odstraňovány (Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 
Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov
a. s., Konvička, s. r. o., Správa silnic Olomouckého 
kraje, City Tools apod.). Dále pak strážníci 
zkontaktovali pověřenou osobu regionu a dotazovali
se na problémy daného regionu v oblasti bezpečnosti 

a veřejného pořádku.

Městská policie disponovala 3 služebními psy, jejichž 
nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým 
certifikátem od Policie ČR. Tito psi jsou velmi 
dobrými pomocníky při řešení problematiky narušo-
vání veřejného pořádku při hokejových utkáních, 
demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví 
psovodi byli nasazováni i do oblasti, kde byl
zaznamenán větší výskyt pocitu nebezpečí – jednalo
se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně 
vyloučení obyvatelé.  

I v roce 2012 byla pořádková jednotka Městské poli-
cie Přerov součástí programu výcviku pořádkových 
sil Policie ČR Olomouckého kraje a zúčastnila se
všech významných společných výcviků v rámci 
zásahů pod jednotným velením. Jednotka se stala 
stabilní součástí bezpečnostních opatření v souvis-
losti s rizikovými hokejovými zápasy, jejichž účelem 
bylo zajistit veřejný pořádek ve městě Přerově. 
Jednalo se o doprovody rizikových skupin z vlako-
vého nádraží k hokejové hale a zpět. Jednou z priorit 
bylo i znemožnění střetu tvrdých jader soupeřících 
družstev v katastru města Přerova a zamezení 
ohrožení obyvatel Přerova a škodám na majetku. 
Současně byla tato jednotka připravena plnit úkoly 
související s bezpečnostními opatřeními ohledně 
pochodů či shromáždění extrémistických stran nebo
obdobných seskupení.

Na základě vybudování nového Tyršova mostu byl 
dán od vedení města a Rady města Přerova 
požadavek na zabezpečení tohoto prostoru novým 
kamerovým bodem. Kamerový bod byl umístěn na 
budovu Sokolovny a cena jeho zbudování (včetně 
optického propoje) činila 183 840 Kč.

Z důvodu katastrofického stavu prostor oddělení 
prevence v budově bývalé Okresní vojenské správy, 
bylo rozhodnuto o přesídlení do objektu na ulici 
Kratochvílova 30. V této souvislosti vznikly výdaje 
spojené s nutnou modernizací vybavení (interaktivní 
tabule pro výuku žáků a studentů v ceně 111 576 Kč, 
notebook k interaktivní tabuli 16 194 Kč, nábytek
53 680 Kč).

Příjmová část rozpočtu

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                         900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:               900 000,00 Kč
Plnění:                             1 148 400,00 Kč
% plnění:            127,6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
(pokuty na místě nezaplacené)

Rozpočet původní:                              360 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   360 000,00 Kč
Plnění:                                 505 446,05 Kč
% plnění:           140,4

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:                  39 400,00 Kč
Plnění:                                 39 400,00 Kč
% plnění:          100,0

Jednalo se o příjmy za prodej vyřazeného služebního 
vozidla Roomster.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet původní:       15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:     12 200,00 Kč
Čerpání:       12 189,00 Kč
% čerpání:             99,9

Městská policie uspořádala beach volejbalový turnaj 
pro strážníky městských policií. Tento turnaj 
přispívá významnou měrou k prezentaci dobrého 
jména statutárního města Přerova, neboť strážníci 
z jiných měst mají možnost se aktivně seznámit 
s vnitřním chodem a dalšími záležitostmi města 
Přerova. Mezi významné akce patřil již XIX. ročník 
střelecké soutěže o pohár primátora města Přerova, 
která má nejstarší tradici na území České republiky.
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Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence 
kriminality)

Rozpočet původní:      45 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       45 000,00 Kč
Čerpání:       44 959,01 Kč
% čerpání:           99,9

Městská policie „preventisti“ při preventivních před-
náškách na školách vštěpovali žákům základy 
bezpečného chování a zasvěcovali je do právního 
minima, které podporovali předáváním pracovních             
a reklamních předmětů. Uskutečněno bylo 104 před-
nášek, kterých se zúčastnilo 2 077 žáků a studentů.

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

Rozpočet původní:       35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       50 000,00 Kč
Čerpání:     49 975,45 Kč
% čerpání:           100,0

Městská policie „záchranáři“ procvičovali jízdu moto-

rovým člunem na Skašovských jezerech, kde si 
prakticky zopakovali záchranu lidí na rozbouřené             
a neklidné hladině. Nosným prvkem nácviku byl
víkendový intenzivní výcvik záchranářských technik 
pomocí lanového materiálu. Kurz se uskutečnil
v měsíci dubnu na skalách v okolí města Jeseník.
Praktickou ukázku předvedli záchranáři při otevření 
nového Tyršova mostu, kdy zachraňovali tonoucího 
a převáželi zájemce (převážně z řad dětí) ve člunu na 
řece Bečvě. Velká voda přinesla torzo stromu, který
se zachytil před pilířem Tyršova mostu. Z důvodu 
zajištění volného průtoku vody záchranáři pomocí 
lan, kladek a hlavně fyzické síly torzo přitáhli ke 
břehu, odkud byl pomocí těžké techniky vytažen na 
břeh. V rámci revitalizace výstrojního materiálu byly
zakoupeny nové neopreny – staré se již rozpadly.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                1 664 500,00 Kč
Rozpočet upravený: 2 675 300,00 Kč
Čerpání:                2 673 820,49 Kč
% čerpání:            99,9
Městská policie řešila v roce 2012 prioritně obnovu 
vyřazeného služebního vozidla po dopravní nehodě.
Bylo zakoupeno nové vozidlo Škoda Octavia combi 
(418 830Kč) s kombinovaným pohonem benzín/LPG
včetně nového majáku (53 442 Kč), a to výměnou za 
nefunkční a původní. Bez dotace byla zakoupena 
kamera do prostoru nového Tyršova mostu, která 
monitoruje veřejný pořádek i v jeho nejbližším 
okolí.
Na podkladě odborného návrhu architektky byla 
kompletně předělána ředitelna. Uspořádáním zase-
dacího pořádku došlo k navýšení počtu míst k sezení 
při poradách. Rekonstrukce se skládala z obměny 
nábytku (90 967 Kč), nové elektroinstalace (21 912 
Kč), monitoru pro zobrazování kamerového systému 
(21 593 Kč) a nového koberce (15 952 Kč).
Další významnou akcí se stalo přestěhování oddělení 
prevence z budovy bývalé Okresní vojenské správy
(stropy protékala voda a došlo ke zhoršení pracov-
ního prostředí) do budovy školní jídelny na ulici 
Kratochvílova 30, v jejímž 2. patře byla zařízena
kancelář a učebna pro jednu třídu posluchačů, včetně 
skladových prostor). Pro moderní vyučování byla 
zakoupena interaktivní tabule včetně její součásti,
notebooku. Nové vybavení učebny tvoří stoly a židle 
pro žáky. Současně došlo k přestěhování pořádkové 
jednotky a materiálu záchranářů.
Dva nefunkční počítače byly nahrazeny novými 
(15 800 Kč a 21 547 Kč), porucha záznamového 
zařízení ReDatIII pro nahrávání hovorů vyřadila 
z činnosti 2 ks harddisků (16 133 Kč). Ke zpro-
voznění záložního zdroje – elektrocentrály – byla 
dodělána stříška pro celoroční provoz (15 515 Kč). 
Dle zákona o obecní policii 16 strážníků vykonalo 
úspěšně prolongační zkoušku (16 000 Kč – správní 
poplatek) pro získání osvědčení o splnění odborných 
předpokladů před komisí Ministerstva vnitra ČR. 
Tuto zkoušku, která je podmínkou a zároveň zárukou 
odborné způsobilosti, absolvují strážníci každé           
3 roky. Přezkoušení je sestaveno tak, aby prověřilo 
strážníky ze všech právních předpisů, jejichž ustano-
vení využívají při své každodenní práci.

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki
ředitel Městské policie v Přerově
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

Mateřské školy Základní školy Školní jídelny

Domovní správa       
města Přerova 

Sociální služby 
města Přerova

Městská knihovna                     
v Přerově

Kulturní a informační 
služby města Přerova
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Městská knihovna v Přerově 
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 36, 750 02 Přerov

Plnění hlavních úkolů probíhalo v souladu s plánem 
činnosti organizace na rok 2012. Významnou 
událostí konce roku byla realizace odborného 
semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na 
rozvoj čtenářství“, kterého se zúčastnilo celkem 
57 účastníků z řad knihovníků, učitelů a studentů. 
Významným krokem k rozšíření služeb knihovny 
byla realizace nové počítačové učebny a přednáš-
kové místnosti v hlavní budově na Žerotínově 
náměstí. Vybavení prostor výpočetní technikou se 
podařilo realizovat za přispění grantového programu 
VISK3 vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR. 
Pokračovala spolupráce s partnerskou knihovnou 
v Kedzierzyně-Kozli a byl realizován společný 
polsko-český projekt zaměřený na podporu pozná-
vání historie obou partnerských měst "Dějiny 
zachycené ve fotografii – města nad hranicemi / 
Historia zamknięta w fotografii – miasta ponad 
granicami". V rámci projektu se uskutečnila
fotografická soutěž "Portréty měst – Kędzierzyn-
Koźle – Přerov / Portret miast – Kędzierzyn-Koźle –
Prerov" a na závěr byla vydána obrazová publikace 
a sada pohlednic zachycující nejzajímavější foto-
grafie. Projekt je financován z prostředků Evropské 
unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj -
PŘEKRAČUJEME HRANICE.

V rámci celostátní akce Týden knihoven zahájila 
přerovská knihovna půjčování tzv. „tématických 
kufříků“. 
Od ledna 2012 byly sjednoceny všechny čtenářské 
průkazy na všech pracovištích knihovny. Všichni 
uživatelé mohou využívat služeb knihovny na všech 
pracovištích v rámci jednoho registračního poplatku, 
a to včetně knihoven v místních částech Přerova.

Prostorové a technické podmínky pracovišť 
městské knihovny 

Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotí-
nově náměstí je neměnný a stále v nevyhovujícím 
a havarijním stavu. Budova nadále vykazuje závažné 

nedostatky vyplývající z jejího stáří a původního 
účelu (rodinná vila). Většina oken v celém objektu 
je ve zchátralém stavu a nelze je dostatečně zavřít. 
Z tohoto důvodu nimi do objektu zatéká, v zimním 
období vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy 
rovněž proniká hluk a prach z okolních komunikací. 
V podzemních částech budovy se projevuje vzlínání 
vlhkosti obvodového zdiva vzhledem k nefunkční 
nebo neexistující izolaci. Na eliminaci těchto nedo-
statků nezískala knihovna v roce 2012 od zřizovatele 
žádné finanční prostředky.

V budově dochází také k častým výpadkům elektric-
ké energie v důsledku havarijního stavu elektro-
instalace a k závadám na zastaralém elektrozařízení. 
V nevhodném stavu jsou rovněž rozvody vody 
a kanalizace. Vysoký stupeň opotřebení některých 
podlahových krytin ztěžuje jejich úklid a zvyšuje 
riziko úrazu. 
Knihovna nesplňuje základní hygienické normy. 
Chybějí zde WC pro návštěvníky, nedostatečná je 
i kapacita pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro 
tělesně postižené a imobilní občany vzhledem 
k umístění knihovny na kopci je problematický 
a v řadě případů nemožný. 
Při pravidelné revizi kotelny před topnou sezonou 
2011/2012 bylo doporučeno provést celkovou 
modernizaci kotlů a rozvodů z důvodu jejich stáří 
(nedostupné náhradní díly) a neekonomického 
provozu. Na základě těchto skutečností bylo jednáno 
se zástupci zřizovatele o možné rekonstrukci a vyu-
žití nabídky zástupce společnosti Teplo Přerov, a. s.,
o převzetí kotelny do jejich správy a následné 
rekonstrukci. Ke konci roku 2012 byly provedeny 
patřičné smluvní a organizační náležitosti a kotelna 
byla k 01.11.2012 předána do správy výše uvedené 
společnosti. Ta by měla v průběhu roku 2013 provést 
její celkovou modernizaci.
V průběhu roku 2012 proběhlo několik jednání se 
zřizovatelem městské knihovny o možném přemís-
tění knihovny do nového objektu, konkrétně budovy 
na Palackého ulici. O přestěhování knihovny do 
nových prostor nebylo dosud rozhodnuto. Na 15.
zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 
10.12.2012, byla zastupitelům představena varianta 
možného pronájmu budovy na Palackého ulici. 
Návrh byl nakonec stažen z jednání a odpovědné 
odbory města byly pověřeny vypracováním archi-
tektonické studie na přemístění knihovny do objektu
bývalého Chemoprojektu.  
Do vyřešení nového umístění Městské knihovny 
v Přerově se zapojili také studenti FA VÚT Brno. 
Prostřednictvím svých diplomových prací zpracovali 
architektonické návrhy na umístění knihovny ve 
vybraných lokalitách města Přerova.
Na začátku roku 2012 byla vybudována nová počíta-
čová učebna a přednášková místnost pro školení 
a pořádání besed a lekcí informační výchovy. 
Učebna je umístěna v původních prostorách Útvaru 
střediskových služeb. Oddělení muselo být z tohoto 
důvodu přestěhováno do prostor v Předmostí, kde 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

– 141 –

má přerovská knihovna současně pobočku. Do 
stejných prostor byl přemístěn i sklad výměnného 
fondu pro zabezpečení regionálních funkcí. V bu-
doucnosti, až se vyřeší prostorové podmínky kni-
hovny, je plánováno s návratem útvaru do hlavní 
budovy knihovny.

Vybudování nové učebny a přednáškové místnosti 
umožnilo knihovně rozšířit nabídku služeb občanům 
i knihovníkům. Jsou zde zabezpečovány kurzy 
základní počítačové gramotnosti a přednášková 
místnost umožňuje konání besed a dalších vzdělá-
vacích akcí i v průběhu půjčování bez omezení 
stávajícího provozu. Dříve museli být všechny akce 
konány pouze ve středu ve studovně, kdy byla 
knihovna pro veřejnost uzavřena.

Všechny ostatní pobočky ve městě jsou umístěny 
v odpovídajících objektech a vybaveny potřebným 
nábytkem a technikou. 
Knihovny v místních částech jsou rovněž umístěny 
v odpovídajících objektech. Některé z nich však 
vykazují řadu nedostatků. Knihovna v místní části
Kozlovice byla v průběhu roku 2012 vybavena 
novými plynovými topidly. Zvýšil se tak komfort 
pro všechny návštěvníky a uživatele této pobočky. 
Knihovna v místní části Penčice je nadále vytápěna 
prostřednictvím elektrických přímotopů, které vyka-
zují vysokou energetickou náročnost a bylo by 
vhodné i tento poslední objekt plynofikovat. 

Zabezpečení knihovnických a informačních služeb

Veškeré knihovnické a informační služby, které jsou 
poskytovány v hlavní budově, jsou dlouhodobě 
limitovány přetrvávajícími prostorovými omezení-
mi, kdy je většina fondu umístěna ve skladu, popř. 
v depozitním skladu v Předmostí. 

Výpůjční činnost v domech s pečovatelskou službou 
je nadále zajišťována centrálně z hlavní budovy 
městské knihovny, která zajišťuje rozvoz knihov-
ních dokumentů do všech zmíněných objektů 
jedenkrát za měsíc. 
Knihovní fond je průběžně doplňován a zkvalit-
ňován dle požadavků čtenářů a knihovníků, a to 
v návaznosti na množství přidělených finančních 
prostředků.

Od ledna 2012 bylo zahájeno půjčování čteček 
elektronických knih. Přerovská knihovna pořídila 
4 čtečky, z nichž 3 jsou k dispozici čtenářům pro 
zapůjčení domů a 1 zařízení je určeno pro zabezpe-
čení besed a lekcí informační výchovy a je dostupné 
pouze prezenčně ve studovně městské knihovny. Na 
každé ze čteček je čtenářům k dispozici kolem 200 
titulů volných děl českých a světových autorů.

V roce 2012 bylo zpracováno celkem 6 770 svazků
knihovních dokumentů, z toho 6 042 knih, 370 
audio CD a 158 zvukových knih. Za stejné období
bylo z fondu knihovny vyřazeno celkem 5 397 
svazků knih a dalších knihovních dokumentů. Knihy
vyřazené z důvodu multiplicity nebo nadbytečnosti 
byly dle Knihovního zákona nabídnuty dalším 
knihovnám v ČR nebo odprodány případným zájem-
cům. Opotřebované a poškozené knihy byly zlikvi-
dovány a odvezeny do sběrných surovin.
Stav knihovního fondu k 31.12.2012 činil 155 512 
knihovních dokumentů. Z toho bylo 148 636 svazků 
knih, 5 499 svazků zvukových dokumentů CD, 757 
svazků zvukových knih, 877 svazků elektronických 
zdrojů, 18 svazků hudebnin a 33 svazků trojrozměr-
ných dokumentů (čtečky elektronických knih, 
tematické kufříky). V rámci předplatného nebo darů 
bylo odebíráno 159 titulů periodik. Dalších 27 titulů 
periodik bylo doplňováno nepravidelně prostřed-
nictvím společnosti VaRa, která zajišťuje distribuci 
starších čísel titulů periodik za sníženou cenu nebo 
z darů.

Novou službou pro dětské čtenáře bylo zahájení 
půjčování tzv. „Tematických kufříků“. Jedná se 
o sady různých knihovních dokumentů (knihy, CD) 
a dalšího vybavení (hračky, pracovní materiály 
apod.) zaměřených na určitá témata. Knihovna 
v první fázi vytvořila 4 kufříky – Logopedie, Pohád-
ky, Dinosauři a Malý hospodář. V případě zájmu ze 
strany uživatelů budou tyto kufříky rozšířeny o další 
témata.

Všichni zaměstnanci knihovny se pravidelně účastní 
odborných školení a seminářů a zvyšují si tak svoji 
odbornou kvalifikaci.
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Kulturní a vzdělávací činnost

Knihovna v roce 2012 zajišťovala a pořádala pro 
veřejnost řadu kulturních a vzdělávacích akcí 
a besed. 

 Akce pro veřejnost

V lednu se uskutečnila cestopisná beseda „Ázerbaj-
džán“ s Jiřím Sladkým. V měsíci únor jsme pro-
cestovali „Patagonií na kole“ s Michalem Jonem. 
Březen patřil besedě „Kréta“ s Ivanem Hlavatým 
a v dubnu se uskutečnilo setkání s Natašou Kučero-
vou na besedě „Jižním Kavkazem s nožem a vidlič-
kou“. Besedy v prvním pololetí uzavřelo setkání se 
spisovatelem Arnoštem Vašíčkem na besedě „Utaje-
né senzace“. Po prázdninách byla v říjnu 2012 pro 
širokou veřejnost uspořádána beseda „Po stopách 
Vikingů“ s Jiřím Márou, v listopadu „Vúdu Afrika“
s Tomášem Kubešem a na konci roku beseda
„Jordánsko“ s Jitkou Bortlovou. Besed se zúčastnilo 
celkem 577 posluchačů.
V novém přednáškovém sále byly realizovány 
besedy zaměřené pro menší počet posluchačů.
Uskutečnila se zde beseda „Grafologie aneb Tajem-
ství výkladu písma“ s Dagmar Kravčíkovou, před-
náška „Ajurvéda v každodenním životě“ s Markétou 
Vybíralovou a přednášky „EFT – technika emoční 
svobody“, „Pozitivní přístup k životu“ a „Láska 
a vztahy“ s psycholožkou Petrou Kolaříkovou. Akcí 
se zúčastnilo celkem 115 posluchačů.
Mimoto proběhlo v učebně několik vzdělávacích 
akcí zaměřených na „Základy práce s PC“, „Základy 
úprav digitálních fotografií“ a „Základy práce
s Internetem“. Těchto akcí se zúčastnilo 59 účastníků.

 Akce pro děti 

Pro děti a mládež byly ve všech pobočkách městské 
knihovny a v půjčovně pro děti uspořádány pravi-
delná setkání a besedy, které byly zaměřeny na 
literární i všeobecně naučná témata. V půjčovně pro 
děti probíhala akce Noc s Andersenem. Vybraným 
dětem, které po celý rok spolupracovaly s knihovnou 
a plnily si řádné své povinnosti, bylo umožněno 
přespat v knihovně a účastnit se řady soutěží a her. 
Všechny aktivity byly zaměřeny na dílo Jiřího 
Trnky. V podobném duchu proběhl v pobočce 
v Předmostí Večer s Andersenem.
Knihovna pokračovala v dalším ročníku projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, zaměřeného na 
podporu dětského čtenářství. Projekt v roce 2012
zajišťoval Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků (SKIP) společně s nakladatelstvím Triton. Akce 
se zúčastnilo 330 prvňáčků ze 7 přerovských základ-
ních škol, kteří pravidelně navštěvovali knihovnu 
a účastnili se připravených besed a soutěží. Na závěr 
projektu byli všichni jeho účastníci v Muzeu 
Komenského v Přerově slavnostně pasování na 
čtenáře. U příležitosti projektu „Březen – měsíc 
čtenářů“, pořádala městská knihovna řadu akcí na 

podporu čtenářství v Přerově – „Přiveď svého 
kamaráda“, „Obal si svou knihu“, „Najdi si svou 
knihu“ a další. Probíhala také internetová soutěž 
„Poznej knihu“. Mimoto proběhlo odborné školení 
„Začínáme s internetem“. 
V půjčovně pro děti se uskutečnilo další Společné 
veřejné čtení, tentokrát na téma „Sladký život 
s knihou“. Účastníci se při čtení ukázek z vybraných 
knih mohli pochlubit svým kuchařským uměním      
a nabídnout ostatním vlastně vytvořený pamlsek. 
Dále zde proběhlo ocenění nejlepších soutěžících 
celostátního projektu „Kde končí svět“. Úkolem 
bylo nakreslit obrázek nebo napsat povídku, které se 
stanou podkladem knihy pro děti v Malé Himaláji. 
Prostřednictvím společného projektu moravského 
Klubka SKIP10 „Rytíři na hradě“ se návštěvníci
půjčovny pro děti účastnili řady soutěží o rytířích 
a středověku. Nejlepší z nich se pak setkali na hradě 
Hukvaldy, kde proběhlo velké společné rytířské 
klání všech knihoven ze severní Moravy.
V říjnu 2012, v Týdnu knihoven, se uskutečnilo 
„scénické čtení“ knihy Roalda Dahla Čarodějnice. 
Akce proběhla vzhledem k absenci vlastních prostor 
v Loutkovém divadle v Přerově a zúčastnilo se jí 
121 dětí. Dne 01.12.2012, u příležitosti Dne pro dět-
skou knihu, proběhla v půjčovně pro děti akce 
nazvaná „Putování s Večerníčkem“. V pobočce 
v Předmostí a v půjčovně pro děti se konala pravi-
delná setkání děti v „Herním klubu“. Při svých 
pravidelných schůzkách hrály různé deskové 
a společenské hry.

Ve všech pobočkách knihovny a ve studovně probí-
haly pravidelné lekce informační výchovy pro žáky 
mateřských, základních a středních škol, kterých se 
v roce 2012 uskutečnilo 44. Těchto akcí se zúčastni-
lo celkem 706 dětí a 264 studentů. Dále se uskuteč-
nilo 108 tématicky zaměřených besed pro děti a 
mládež, kterých se zúčastnilo celkem 2 262 dětí.

 Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost a pra-

covníky knihoven 

Pro knihovníky, pedagogické pracovníky a studenty 
uspořádala v listopadu Městská knihovna v Přerově, 
ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, 
odborný seminář pod názvem „Současná literatura 
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pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“. Semináře ze 
zúčastnilo 57 účastníků, pro které byly připraveny 
přednášky zaměřené na problematiku dětského 
čtenářství. Ze semináře byl vydán sborník všech 
přednášek.

Spolupráce s partnerskými knihovnami

V březnu byl zahájen další, již třetí společný polsko-
český projekt pod názvem "Dějiny zachycené ve
fotografii – města nad hranicemi / Historia zamknięta 
w fotografii – miasta ponad granicami". Projekt byl
opět realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou 
v Kedzierzyně-Koźli v Polsku. Město Kedzierzyn-
Koźle je zároveň partnerským městem statutárního 
města Přerova. Součástí projektu je fotografická 
soutěž "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle – Přerov / 
Portret miast – Kędzierzyn-Koźle – Prerov", zamě-
řená na sběr dobových fotografií vytvořených před 
rokem 1990 a zachycujících místa, události a oby-
vatele. Soutěže se z Přerova a okolí zúčastnilo 
18 soutěžících, kteří zaslali 237 fotografií. Z nich 
bylo vybráno 6 nejzajímavějších, jejichž majitelé 
budou oceněni.
V rámci projektu se uskutečnily 2 odborné přednášky 
dr. Piotra Palyse na téma „Slezsko jako země 
společných dějin Polska a Česka“. Přednášky se 
uskutečnily v Gymnáziu Jana Blahoslava a v před-
náškové místnosti knihovny. V Polsku naopak 
proběhla odborná přednáška PhDr. Jiřího Lapáčka 
na téma „Historie města Přerova“.

Ocenění soutěžící a další účastnící fotografické 
soutěže se 29.06.2012 zúčastnili společného setkání 
v polském Kedzierzyn-Kozle. Zde si prohlédli histo-
rická místa města a společně s polskými účastníky 
projektu se vydali na plavbu po Gliwickém kanálu 
na řece Odře.
V září se v Městské knihovně v Přerově a v Městské 
knihovně v Kedzierzyně-Kozli uskutečnily výstavy 
soutěžních fotografií projektu "Portréty měst –
Kędzierzyn-Koźle – Přerov / Portret miast –
Kędzierzyn-Koźle – Prerov". Koncem října proběhlo 
v Polsku, v městské knihovně, závěrečné vyhodno-
cení celého projektu. Oceněným účastníkům foto-
grafické soutěže byly předány hodnotné ceny.

Služby pro zdravotně postižené uživatele

Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené 
uživatele byly nadále poskytovány v pobočce Velká 
Dlážka. Kmenový fond knihovny je pravidelně
rozšiřován o zvukové knihy ve formátu MP3, které 
jsou distribuovány na CD nosičích. 
Pro Územní organizaci Svazu diabetiků v Přerově 
pořádala knihovna tematicky zaměřené besedy. 
V pobočce na Velké Dlážce proběhlo komentované 
promítání filmu pro Sjednocenou organizaci 
nevidomých a slabozrakých Přerov (SONS). 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí

Na základě smluv o výkonu regionálních funkcí 
poskytovala Městská knihovna v Přerově vybrané 
regionální funkce pro celý region Přerov a dále 
odborné knihovnické činnosti pro neprofesionální 
knihovny v působnosti středisek Přerov (36 kniho-
ven, 10 místních částí) a Všechovice (12 knihoven). 
V rámci regionálních funkcí zajišťovala servis 
knihovních systémů LANius a Clavius knihovnám 
střediska Přerov a Všechovice.
Servis knihovních systémů v ostatních pověřených 
(Lipník nad Bečvou, Hranice) a profesionálních 
knihovnách (Hustopeče nad Bečvou, Kojetín, 
Brodek u Přerova), který byl v minulých letech 
zabezpečován z prostředků na výkon regionálních 
funkcí, nebyl z důvodu snížení výše tohoto 
příspěvku vykonáván.
Nově se do střediska Přerov zapojily knihovny 
z obcí Osek nad Bečvou a Dřevohostice, byly pro ně 
připraveny speciální výměnné soubory a zahájena 
příprava na přechod ke knihovnímu systému Clavius 
REKS.
Plnění regionálních funkcí probíhalo v roce 2012 
v souladu se smlouvami a nákup knihovních fondů 
byl uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na 
poskytování splátek.
Z důvodu snížení příspěvku na výkon regionálních 
funkcí byla upravena struktura nákladů na zabez-
pečení služeb poskytovaných pro obce zapojené 
do středisek Přerov a Všechovice. 

Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 
organizacemi

V roce 2012 spolupracovala Městská knihovna 
v Přerově s občanským sdružením JIKA – olomoucké 
dobrovolnické centrum, prostřednictvím něhož 
umožnila jedné dobrovolnici výkon dobrovolnic-
kých prací ve službách půjčovny pro děti.

Prezentace knihovny v médiích

Městská knihovna v Přerově prezentovala své 
aktivity a výsledky činnosti ve většině regionálních 
médií. K informování veřejnosti a uživatelů knihov-

ny bylo využíváno zpravodajství v tiskových mediích,

a to zejména prezentace v Přerovských listech, Pře-
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rovském deníku a týdeníku Sedmička. K prezentaci 
aktivit knihovny byla využívána rovněž elektronická 
(www stránky knihovny, www stránky Statutárního 
města Přerov, zpravodajský server www.nejlepsi-
adresa.cz), televizní (TV Přerov) a rozhlasová média 
(Český rozhlas Olomouc).

Technická a elektronická podpora provozu 
knihovny

V průběhu roku byla prováděna běžná údržba 
a obměna stávající výpočetní techniky a progra-
mového vybavení dle aktuálních potřeb. Půjčovna 
pro děti byla vybavena moderní prezentační techni-
kou (dataprojektor, notebook, plátno) pro zatraktiv-
nění pořádaných besed a lekcí informační výchovy. 
Technika byla zakoupena z prostředků dotačního 
programu Ministerstva kultury ČR VISK3.
Ze stejného dotačního programu byla také pořízena 
výpočetní technika, která nahradila stávající a nevy-
hovující počítače v půjčovně pro děti a pobočkách 
v místních částech Lověšice a Újezdec.  
Uživatelům služeb Městské knihovny v Přerově 
byly k dispozici dva elektronické online katalogy. 
Jeden klasický LWWW katalog dostupný na adrese 
www.knihovnaprerov.cz/Clavius a druhý, nový 
a moderní OPAC 2.0 Carmen na internetové adrese 
carmen.knihovnaprerov.cz.

Ke konci roku byla provedena výměna zastaralé 
analogové telefonní ústředny za novou s podporou 
VoIP telefonie. V souvislosti s touto výměnou byl 
rozšířen počet dostupných telefonních čísel, na které 
je možné volat přímo bez potřeby spojovatelky. 
Rovněž byly provedeny výměny a doplnění telefon-
ních přístrojů na pobočkách v Přerově. Volání 
v rámci všech pracovišť na území města je díky této 
nové ústředně bez dalších nákladů. 

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost – zisk                                      0,00 Kč

V Městské knihovně v Přerově bylo k 31.12.2012 
zaměstnáno 26 pracovníků. Knihovna vedla účetní, 
mzdovou, personální a majetkovou agendu dle 
svých povinností vyplývajících z činností knihovny 
a v souladu se zákony ČR.

V roce 2012 hospodařila Městská knihovna v Přerově 
s finančními prostředky ve výši 14 273 730,55 Kč.
Příspěvek zřizovatele na provoz organizace pro rok 
2012 činil 11 908 800 Kč. Částka byla v průběhu 
I. pololetí ponížena o 44 076 Kč z důvodu časového 
rozlišení investiční dotace na pořízení movitého 
majetku a změně metodiky jejího účtování.
Na výkon regionálních funkcí obdržela knihovna od 
Olomouckého kraje příspěvek ve výši 1 037 024 Kč.
Výše příspěvku byla oproti roku 2011 ponížena 
o částku 66 052 Kč. V návaznosti na tuto skutečnost 
byla upravena struktura nákladů poskytovaných slu-
žeb pro obce zapojené do středisek Přerov a Všecho-
vice. 

Rezervní fond knihovny nebyl v roce 2012 do celko-
vého rozpočtu zapojen.
Městská knihovna v Přerově, díky úspěšnému 
podání projektů v grantových programech VISK3,
VISK9 a Knihovna 21. století vyhlašovaných Minis-
terstvem kultury ČR, získala mimořádné finanční 
prostředky ve výši 154 000 Kč.
Mimoto se prostřednictvím grantového programu 
VISK8 Ministerstva kultury ČR přihlásila do kon-
sorcia knihoven, díky kterému získala výhodnější 
podmínky pro pořízení přístupu do elektronické 
databáze právních informací ASPI a databáze 
monitoringu médií společnosti Anopress IT s archí-
vem do roku 1996.
Získané prostředky z programu VISK3 byly určeny 
na modernizaci výpočetní techniky v půjčovně pro 
děti a pobočkám v místních částech Lověšice 
a Újezdec. Ze stejného grantového programu byly
získány finanční prostředky na pořízení multime-
diální techniky (notebook, dataprojektor a promítací 
plátno) pro přípravu a realizaci besed a lekcí 
informační výchovy v půjčovně pro děti.
Finanční prostředky získané z grantového programu 
VISK9 budou sloužit k zabezpečení aktualizace, 
správy a synchronizace autoritních záznamů v ná-
vaznosti na databázi národních autorit Národní 
knihovny Praha. 
Finanční příspěvek z grantového programu Knihov-
na 21.století je určen na nákup zvukových knih ve 
formátu MP3 pro slabozraké a nevidomé uživatele.
Naproti tomu nebyla knihovna úspěšná při žádosti     
o finanční příspěvek na realizaci odborného semi-
náře „Současná literatura pro děti a její vliv na 
rozvoj čtenářství“ podaném v dotačním programu 
Olomouckého kraje „Podpora kulturních aktivit         
v Olomouckém kraji“. Seminář se i přes absenci 
dotace podařilo úspěšně zrealizovat 
Městská knihovna v Přerově získala v roce 2012 
finanční dary ve výši 131 000 Kč. Tyto dary byly 
využity na nákup knihovního fondu (knihy, audio 
CD), elektronických informačních zdrojů (databáze 
Anopress, ASPI a další) a jako spoluúčast dotačního 
programu Ministerstva kultury ČR VISK9 určeného 
k synchronizaci autoritních záznamů knihovny 
s databází Národních autorit ČR.
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V měsíci březnu 2012 zahájila knihovna vymáhání 
nedobytných pohledávek ve spolupráci s advokátní 
kanceláří. Pohledávky, v počtu 118 případů, byly
právnímu zástupci předány ve dvou etapách, z nichž 
se podařilo ke konci roku 2012 úspěšně uzavřít 25 
případů a bylo vymoženo celkem 27 561 Kč. 
Vymožená finanční částka zahrnuje 11 480 Kč za 
sankční poplatky, 7 206 Kč za zaplacené knihovní 
dokumenty vč. jejich zpracování a 8 875 Kč ve 
formě vrácených knihovních dokumentů. Ke konci 
roku bylo prostřednictvím právního zástupce podáno 
prvních 5 soudních žalob. Na základě jejich vyřízení 
bude rozhodnuto v dalším pokračování vymáhání 
prostřednictvím právních zástupců nebo zvolena jiná 
varianta zajištění pohledávek. V případě nedobyt-
nosti pohledávek nebo vzhledem k vysoké ekono-
mické náročnosti při jejich vymáhání bude navržen 
jejich odpis.

Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník
ředitel organizace
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2012

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 753,04 2 918,84 2 918 838,39 100,00

opravy a udržování 100,00 84,51 84 503,30 99,99

cestovné 30,00 17,56 17 553,00 99,96

ostatní služby 816,00 669,23 669 229,55 100,00

mzdové náklady 6 965,00 7 135,88 7 135 880,00 100,00

zdravotní a sociální pojištění 2 370,00 2 341,44 2 341 442,00 100,00

jiné ostatní náklady 317,50 908,01 908 013,31 100,00

odpisy dlouhodobého majetku 194,40 198,37 198 371,00 100,00

NÁKLADY CELKEM 12 545,94 14 273,84 14 273 830,55 100,00

výnosy z prodeje výrobků a služeb 600,00 973,15 976 149,00 100,31

čerpání fondů 37,14 131,00 131 000,00 100,00

ostatní výnosy 0,00 66,86 66 857,55 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 0,00 44,08 44 076,00 99,99

výnosy vybr. MVI z transferů 0,00 1 037,02 1 037 024,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 0,00 154,00 154 000,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 11 908,80 11 864,73 11 864 724,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 12 545,94 14 270,84 14 273 830,55 100,02

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00

přepočtený počet pracovníků 25,30

průměrná mzda 22 176,00

plán (v tis. Kč)

– 146 –
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Domovní správa města Přerova
Příspěvková organizace
Blahoslavova 3, 750 02 Přerov

Příspěvková organizace Domovní správa města Pře-
rova byla zřízena Zastupitelstvem města Přerova pro 
účely zajišťování činností spojených s provozem        
a správou domovního majetku ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví statutárního města Přerova dne 
01.01.1993. Domovní správa města Přerova (dále jen 
DSMP) zajišťovala v rámci doplňkové činnosti i sprá-
vu bytů a domů jiných vlastníků. DSMP byla zrušena 
k 30.06.2012 rozhodnutím Zastupitelstva města 
Přerova ze dne 16.04.2012. Činnosti spojené se 
správou a údržbou nemovitostí ve vlastnictví jiných 
subjektů než statutárního města Přerova vykonává od 
01.07.2012 Přerovská rozvojová, s.r.o. a činnosti 
spojené se správou bytového a nebytového fondu ve 
vlastnictví statutárního města Přerova dál vykonává 
Oddělení bytové správy Odboru správy majetku               
a komunálních služeb Magistrátu města Přerova.

Hospodářský výsledek

hlavní činnost – ztráta           660 019,89 Kč

doplňková činnost – zisk 146 008,55 Kč

Hlavní činnost

Celkový plán nákladů v hlavní činnosti byl 
k 30.06.2012 čerpán na 151,7 %, což je způsobeno 
vysokými odpisy poplatků z prodlení v celkové výši 
4 959 719,50 Kč a také náklady na opravy a udržová-
ní ve výši 2 925 750,36 Kč. Mimo tyto náklady byla 
také čerpána částka 3 983 105,06 Kč na opravy v tzv. 
přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví. Jsou to 
opravy bytů a nebytových prostor od plátců DPH, kdy 
je plnění předmětem přenosu daně dle § 92 a) zákona 
o DPH. Výnosy byly plněny na 144,7 %. Příspěvek na 
provoz od zřizovatele byl čerpán na 92,8 %

Doplňková činnost

Předmětem doplňkové činnosti byla správa prodaných 
domů. Výnosem byly poplatky na správu spojenou       
s péčí o domovní fond soukromých vlastníků, které 
činily většinou na byt 159,00 Kč/měsíc (včetně DPH). 
Dále byly pro jednotlivá společenství zpoplatněny 
nadstandartní služby (jako např. platby na pokladně 
DSMP, zasílání doporučených dopisů aj.) Náklady na 
činnost byly tvořeny skutečně vynaloženými náklady 
na jeho činnost zvýšené o procentuální podíl nákladů 
střediska společných činností. Náklady byly čerpány 
na 98,7 %, výnosy plněny na 103,0 %.

Rozdělení hospodářského výsledku

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta rezervním 
fondem ve výši 660 019,89 Kč. Ze zisku doplňkové 
činnosti byla uhrazena ztráta minulých let ve výši 
141 844,91 Kč.

Zprávu podal: Antonín Čechák
ředitel organizace



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012
________________________________________________________________________________________

DOMOVNÍ SPRÁVA MĚSTA PŘEROVA - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2012

HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 255,00 133,00 131 989,07 99,24

spotřeba energie 270,00 175,00 175 260,29 100,15

opravy a udržování 13 610,40 2 988,45 2 925 750,36 97,90

cestovné 1,00 1,00 290,00 29,00

náklady na reprezentaci 2,00 2,00 702,62 35,13

ostatní služby 2 410,00 1 552,00 1 547 151,92 99,69

mzdové náklady 3 850,00 2 033,00 2 032 129,92 99,96

ostatní osobní náklady 30,00 30,00 30 376,00 101,25

zákonné sociální pojištění 1 309,00 682,00 682 131,20 100,02

jiné sociální pojištění 30,00 9,00 8 827,29 98,08

zákonné sociální náklady 170,00 70,00 70 417,15 100,60

jiné sociální náklady 20,00 10,00 9 149,50 91,50

daň silniční 3,00 2,00 1 651,20 82,56

jiné daně a poplatky 160,00 123,10 123 390,00 100,24

manka a škody 0,00 1,00 1 100,00 110,00

smluvní pokuty a úr. z prodlení 0,00 4,00 3 896,00 0,00

odpis nedobytných pohledávek 10,00 0,00 0,00 0,00

ostatní náklady z činnosti 552,30 933,15 5 882 298,57 630,37

odpisy dlouhodobého majetku (nemovitý) 29,30 15,00 14 679,60 97,86

odpisy dlouhodobého majetku (ostatní) 97,00 51,00 51 550,20 101,08

ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 22 809,00 8 814,70 13 692 740,89 155,34

výnosy z prodeje služeb 145,30 170,00 165 116,00 97,13

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 148,00 -249 644,13 -168,68

výnosy z prodeje DHM kromě poz. 0,00 91,90 98 210,69 0,00

úroky 20,00 8,00 8 368,36 104,60

čerpání fondů 270,00 0,00 4 959 719,50 0,00

ostatní výnosy z činnosti 4,00 114,00 199 973,92 175,42

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) * 22 369,70 8 282,80 7 879 139,66 95,13

VÝNOSY CELKEM 22 809,00 8 814,70 13 060 884,00 148,17

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - ztráta 0,00 0,00 -631 856,89

přepočtený počet pracovníků 15

průměrná mzda 22 579,22

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 4 733,20 2 350,70 2 349 331,39 99,94

VÝNOSY 5 175,00 2 422,00 2 495 339,94 103,03

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 441,80 71,30 146 008,55

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)

 * organizaci byl zaslán příspěvek na provoz ve výši 12 742 290,03 Kč, rozdíl mezi částkou uvedenou

    v tabulce tvoří nevyužité nevrácené prostředky z důvodu platební neschopnosti organizace
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Kulturní a informační služby města 
Přerova 
Příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov
www.kisprerov.cz

K 01.07.2012 byl Radou města Přerova do funkce 
ředitele příspěvkové organizace Kulturní a infor-
mační služby města Přerova jmenován Mgr. Jaroslav 
Macíček. Ve funkci nahradil pana Rudolfa Neulse, 
jehož Rada města Přerova z této pozice k 30.06.2012 
odvolala.
Ve 3. čtvrtletí 2012 došlo ke stěhování organizace 
do nově vybudovaných prostor ve dvorním traktu 
Městského domu na náměstí T. G. Masaryka 8. 
Prostory, do té doby užívané na ul. Kratochvílova 
30, byly vyklizeny a vráceny zpět zřizovateli. Stěho-
váním prošlo i Městské informační centrum, které 
od prosince 2012 poskytuje veřejnosti své služby 
v Městském domě. 
Hlavním účelem, k němuž je organizace zřízena, 
jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území 
a potřeb obyvatel města Přerova, a to na základě 
rozhodnutí zřizovatele. Činnosti jsou plně nebo 
částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele.

Hlavní činnost
Předmětem hlavní činnosti jsou:
 informační služby, tj. provoz Městského infor-

mačního centra,
 kulturní služby, zejména zajištění kulturních akcí 

pořádaných zřizovatelem, provoz a pronájem 
kulturních zařízení ve vlastnictví zřizovatele, 
další činnosti a služby dle požadavků zřizovatele,

 turistické služby a služby cestovního ruchu, 
zejména cizojazyčné služby návštěvníkům města 
Přerova, správa, údržba a provozování Památní-
ku lovců mamutů a naučných stezek, cyklostez-
ky, navigační činnosti a další činnosti a služby 
dle požadavků zřizovatele.

Hospodářská činnost
Hospodářská činnost navazuje na hlavní účel organi-
zace. Je prováděna v souladu s právními předpisy           
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. 
V účetnictví jsou příjmy a výdaje vykazovány 
odděleně od hlavní činnosti. Organizace je plátcem 
DPH. V roce 2012 byly předmětem hospodářské 
činnosti tyto okruhy:
 reklamní a navigační činnost (v reklamní činnosti 

se jedná o výlep plakátů do reklamních panelů, 
v navigační činnosti jsou prováděny opravy či 
změny stávajícího značení na sloupech veřejného 
osvětlení),

 nákup a prodej zboží, výrobků a služeb (do této 
oblasti jsou zahrnuty příjmy za drobné občerstve-
ní, které je zajišťováno pro návštěvníky Galerie 
města Přerova a grafické ztvárnění a polep navi-
gačních tabulí, které provádí středisko Propagace 
a navigace),

 nájem a podnájem nebytových prostor.

Hlavní činnost

Městské informační centrum (MIC)

Od 03.12.2012 poskytuje Městské informační cen-
trum své služby obyvatelům a návštěvníkům města 
Přerova v reprezentativních prostorách Městského 
domu. Zpřístupnění veřejnosti se konalo za přítom-
nosti vedoucích představitelů města Přerova. Provoz 
pobočky slavnostně zahájil primátor města Ing. Jiří 
Lajtoch. 

Důstojné prostory vznikly rekonstrukcí místnosti 
bývalého předprodeje vstupenek a přilehlých chodeb. 
V přízemí je pracovní místo pro 2 pracovnice, 
v mezonetu bylo vytvořeno zázemí i pro obchodní 
jednání. Prostory v pasáži na ulici Kratochvílova 14, 
jež do této doby využívalo středisko MIC, nebyly 
vráceny zřizovateli, poněvadž záměrem je rozšíření 
výstavních ploch a otevření tzv. „Výstavní síň 
Pasáž“. Svým zaměřením naváže na projekty prezen-
tované Galerií města Přerova a bude je doplňovat. 
Pobočka MIC v místní části Přerov-Předmostí slouží 
veřejnosti v objektu Pod Skalkou 1a.

Jazykově fundované pracovnice MIC poskytují 
příchozím v obou pobočkách informace o městě, 
magistrátu, službách a jejich dostupnosti, vytvářejí 
vlastní informační a propagační materiál. Letáky 
jsou občanům volně k dispozici. Velmi oblíbeným je 
měsíčník Kulturní přehledy, který již několik let 
podává podrobnou informaci o společenských, 
kulturních a sportovních akcích v Přerově a okolí 
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v daném měsíci. Na e-mailovou adresu je měsíčník 
pravidelně zasílán těm zájemcům, kteří jsou na MIC 
přihlášeni v databázi odběratelů. Dalších 150 výtisků 
je v tištěné podobě k dispozici klientům v obou 
pobočkách MIC. Z nabídky tiskovin patří k žádaným 
propagační letáky o Přerově, vydávané v několika 
jazykových mutacích, o ubytování, stravování,
možnosti cvičení a sportování v Přerově, propagační 
kalendáříky či jednorázové navigační mapky města 
Přerova. Návštěvníkům obou provozoven jsou v rámci
obchodní činnosti nabízeny nejen propagační, ale      
i upomínkové předměty tematicky zaměřené na
město Přerov. Návštěvníci MIC požadují také turisti-
cké známky, cykloznámky, kovový štítek na hůl či 
pamětní minci Přerova, což vhodně doplňuje sorti-
ment nabízeného zboží. O tyto drobné upomínkové 
předměty mají zájem nejen turisté, ale i Přerované. 
Novinkou v nabídce je odznak města Přerova nebo 
pohlednice nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu, 
který byl veřejnosti předán v rámci oslav Dne 
vítězství v květnu 2012. U veřejnosti je stále velmi 
žádanou službou prodej vstupenek přes terminál 
Ticketpro a Ticketportál. V nabídce služeb je i mož-
nost bezplatného zapůjčení přenosného audioprů-
vodce, v němž lze volit ze čtyř jazykových mutací 
s verzí pro dospělé nebo děti. V roce 2012 si jej 
zapůjčilo jen 16 klientů, což je stejně jako v loňském 
roce, a to i přes masivní propagaci této služby.
MIC Přerov je zařazeno do oficiální databáze 
turistických informačních center České republiky 
Czechtourism. Ve spolupráci s Magistrátem města 
Přerova každoročně propaguje MIC město Přerov na 
veletrhu Regiontour Brno.

Návštěvnost
V roce 2012 navštívilo MIC v pasáži celkem 17 274 
klientů. Při porovnání údajů s rokem předcházejícím 
došlo k mírnému snížení o cca 900 osob, ale zvýšila 
se návštěvnost webových stránek www.prerov.eu
v sekci turista-informační centrum. Výrazně se proti 
předcházejícím letům zvýšil počet e-malových 
dotazů na webovou adresu mic@medialine.cz. 
Konkrétně zaměřené dotazy přicházejí od klientů, 
kteří si předem na internetu a webových stránkách 
vše zjistí o lokalitě, kterou chtějí navštívit. 
Pobočku v Přerově-Předmostí navštívilo celkem 
4 051 klientů, což je o 186 osob méně než v roce 
předcházejícím. Počet turistů je třetinový, převažují 
místní klienti s dotazy nebo za účelem nákupu 
vstupenek či drobných upomínkových předmětů, 
kopírování nebo přístupu k internetu pro veřejnost.
Od ledna 2011 je v provozu systém monitoringu 
návštěvnosti, který dodala agentura CzechTourism. 
Softwarová aplikace systému umožňuje zpracování 
vstupních dat a tím poskytuje detailní informace      
o návštěvnosti MIC v daném roce a o využívaných 
službách. Za rok 2012 byla získána tato data:

Výstavy
V roce 2012 došlo k realizaci 6 výstav, které zhlédlo 
celkem 2 039 osob. Ve srovnání s rokem 2011 bylo 
výstav méně, ale návštěvnost o 521 osob vyšší.  
Výstavy probíhaly ve dvouměsíčním cyklu a zaměřily 
se 170. výročí železnice v Přerově, tradici a součas-
nost sokolského hnutí, historické mapy, povodně 
v roce 1997 a 100 let turistiky. Středisko MEIS 
uspořádalo výstavu Evropská města ve fotografiích, 
v nichž přiblížila Ostřihom a Budapešť.  

Činnost MEIS
Středisko MEIS se zapojuje do propagace Evropské 
unie formou akcí i tiskových zpráv. Příchozím jsou 
nabízeny tištěné publikace a časopisy. MEIS bylo 
pořadatelem přednášky s názvem Práce v Evropské
unii, která byla zaměřena zejména na studenty 
Gymnázia Jana Blahoslava, připravilo vědomostní 
Eurokvíz, den otevřených dveří se soutěžemi, kvízy 
a hrami pro děti i dospělé. Ve spolupráci s Galerií 
města Přerova vznikla výstava Setkávání. Výstavní 
prostory v MIC představily veřejnosti i cyklus 
fotografií evropských měst pod názvem Evropská 
města ve fotografiích. V listopadu 2012 se uskuteč-
nila vzdělávací cesta do Strassburgu, jejímž koordi-
nátorem bylo MEIS-Europe Direct Olomouc. Za 
organizaci se zúčastnila jedna pracovnice MIC.

Památník lovců mamutů

V Přerově-Předmostí si zájemci o historii mohou 
prohlédnout Památník lovců mamutů. Za rok 2012 
jej navštívilo celkem 2 557 osob, což je o 72 méně 
než v roce předcházejícím.

V období od dubna do října je návštěvníkům, kromě 
odborně zaměřeného výkladu ve vnitřních prosto-
rách památníku, nabízena průvodcovská služba 
zahrnující terénní prezentaci archeologických nálezů 
v dané oblasti z období před cca 27 000 lety. O tento 
typ prohlídky mají převážně zájem školní kolektivy. 
Průvodce v rámci programu Archeologie v kostce, 
na trase dlouhé cca 1 km, seznamuje účastníky 
s historií Předmostí a archeologickými výzkumy. 
Prezentace se skládá z prohlídky Památníku lovců 
mamutů, Malého školního muzea při ZŠ J. A. Komen-
ského a ukázky bludného kamene. Činnost je zajišťo-
vána převážně vlastními, vyškolenými zaměstnanci.
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Naučné stezky

Činnosti spojené s provozem a údržbou 2 městských 
naučných stezek, tj. Přerovským luhem a Předmos-
tím do pravěku, byly zajišťovány v období od dubna 
do listopadu. Provozuschopný stav naučných stezek 
zajišťoval 1 zaměstnanec KISmP, k jehož povinnos-
tem patřila kontrola jejich stavu, úklid odhozeného 
odpadu, sečení trávy, drobné opravy poškozeného 
mobiliáře a hlášení černých skládek.

V 1. čtvrtletí roku 2012 inicioval zřizovatel jednání, 
jehož cílem bylo vyčlenění těch činností organizace, 
které nemají přímou vazbu na kulturu. Jako první 
byly projednávány naučné stezky, na jejichž údržbu 
chyběla vhodná technika a způsob prováděné 
údržby, zejména sečení trávy, jinou drobnou 
technikou se jevil jako málo efektivní. Na základě 
následných jednání se zřizovatelem byly naučné 
stezky k datu 31.12.2012 vráceny zpět do majetku 
statutárního města Přerova. Zaměstnance údržby 
převzala, po oboustranné dohodě, jiná městská 
organizace.

Cyklostezka

Údržba povrchu polní cesty části cyklostezky Bečva, 
tj. od přerovské nemocnice ke grymovskému mostu, 
byla prováděna vlastním zaměstnancem. K jeho 
základním povinnostem patřilo sečení trávy, ořez 
náletové vegetace, opravy značení a sběr odpadků 

podél předané části stezky. I tato stezka a její údržba 
se staly předmětem jednání mezi KISmP a zřizo-
vatelem. Sečení trávy ruční technikou podél 5 km
dlouhé cyklostezky bylo nejen fyzicky náročné, ale 
i neefektivní. Z tohoto důvodu se do údržby, sečení 
trávy, zapojovala i specializovaná firma, čímž se 
činnost prodražovala. Zřizovatel, na základě žádosti 
organizace, cyklostezku do svého majetku převzal 
k datu 31.12.2012.

Galerie města Přerova

Nejvýznamnější akcí roku byla výstava s názvem 
Pernštejnové v Pobečví. Její realizací se organizace 
zapojila do série akcí projektu, který k významnému 
výročí rodu vyhlásil Národní památkový ústav 
v Praze. Rod Pernštejnů, jehož sídlem se na dlouhou 
dobu stalo město Přerov, více než 4 století ovlivňo-
val dějiny Moravy i Čech. Starý moravský panský
rod užíval v rodovém znaku zubří hlavu s houžví 
v nozdrách. Dvě věže a uprostřed zubří hlava, znak 
města Přerova, je popsán už v listině krále Vladis-
lava z roku 1512. Z těchto důvodů byla, ve spolu-
práci se Státním okresním archivem se sídlem 
v Přerově, uspořádána výstava s názvem Pernštej-
nové v Pobečví. PhDr. Jiří Lapáček, autor výstavy, 
čerpal z archivních pramenů, jimiž veřejnosti přiblí-
žil historii významného šlechtického rodu, který 
silně ovlivnil i život Přerovska. Odborný výklad 
následně podal v komentované prohlídce. 

Galerie města Přerova zahájila rok 2012 výstavou 
s názvem Sběratel Břetislav Passinger. Unikátní
soubor starých pohlednic nabídl k zamyšlení dobové 
pohledy ilustrující historii obcí Přerovska, Lipnicka, 
Kojetínska, Tovačovska, Hranicka i Potštátska. 
Přerovská rodačka, textilní výtvarnice, ilustrátorka,
grafička, profesorka estetické výchovy a dějin 
výtvarné kultury Jitka Jakubcová-Jakšíková se veřej-
nosti představila krajinomalbami a tapisériemi. 
Výstava s názvem Krajiny přiblížila místa malířčina 
okouzlení v Itálii a Francii. Do hudební atmosféry
60., 70. a 80. let minulého století dala nahlédnout 
výstava obalů gramodesek s názvem Music Made on 
Vinyl. Hodovou náladu Přerovanů zpestřila výstava 
s názvem Setkávání – Stretávania, jejímž cílem bylo 
přiblížit spřátelená města Děčín a Bardějov. Obrazy 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

– 152 –

a fotografie náměstí, rušných ulic i malebných 
zákoutí obou měst doplnily model středověkého 
hradebního opevnění Bardějova či maketa lodi 
z Oblastního muzea v Děčíně. V září galerie nabídla
fotografie čtyř autorů zachycujících pohled na různé 
pojetí rodinné tematiky, život dětí v různých 
situacích, prostředích či ročních obdobích. Rodinu 
očima fotografů prezentovali za Přerov Zuzana 
Bobovníková a Zbyněk Kosík, za Olomouc přispěli 
svými díly Martin Holík a Michaela Spurná. 
V závěru roku patřily prostory v galerii významné 
přerovské pedagožce, keramičce a designérce 
Danuši Mazurové. Výstava dala nahlédnout do její 
třicetileté tvorby. K vidění byly reliéfy s převážně 
přírodními motivy, stromy, kachle s futuristickou 
tematikou, figurální tvorba, betlémy i postavy 
andělů. Příjemné prostředí galerie nabízí i možnost 
posezení, což vítají zejména starší občané, kteří po 
prohlídce využívají její odpočinkovou část. 

Letní divadelní scéna

Mezi hradbami přerovského zámku se nachází letní 
divadelní scéna s názvem Divadlo mezi hradbami.     
I přes poměrně malou kapacitu, maximální počet 
diváků je stanoven na 90 osob, scéna přispívá 
k vyšší návštěvnosti Horního náměstí. Divadlo mezi 
hradbami připravilo v roce 2012 pro 718 diváků, což 
je o 202 více než v roce 2011, celkem 10 předsta-
vení, z toho 4 divadelní a 6 koncertů. Představení 
jsou pravidelně uváděna jedenkrát za 14 dnů, a to 
vždy ve čtvrtek. Program byl koncipován tak, aby 
pořadatelé prostřídali hudební produkci s komorními 
divadly. Novinkou v nabídce se stal festival amatér-
ských divadel. Na podiu se vystřídaly soubory ze
Sázavy, Sokolova, Kroměříže a Brna, jejichž 
představení vyprodala hlediště téměř do posledního 
místa. Při realizaci projektu se velmi osvědčila 
spolupráce s přerovským ochotnickým divadlem
Dostavník, proto je cílem navázat na pozitivní ohlas 
a nabídnout divákům i v roce 2013 další ročník této 
amatérské divadelní činnosti.

Ze šestice koncertů, které od června do září nabídly 
pestrou směsici žánrů od rocku, přes folk až po operu,
se největšímu zájmu těšilo vystoupení skupiny 
Arrhythmia, působící při ZUŠ Bedřicha Kozánka 
v Přerově. Symbolickou tečku za divadelní a kon-
certní sezonou 2012 udělal recitál Petra Vařáka st.      

k jeho 60. narozeninám. Na malém podiu se za jediný 
večer vystřídali oba Petrové Vařákové, Accademic 
Jazz Band, kapely Freďáci a The Šútrs

Náklady za účinkující, výrobu plakátů, dopravné, 
ostatní osobní náklady, osvětlení a ozvučení letní 
divadelní scény dosáhly výše 155 221 Kč, což je 
o cca 30 000 Kč méně než v roce 2011. Na vstupném 
bylo vybráno 35 900 Kč, což je dvojnásobek tržby 
roku předcházejícího. Na výši tržeb se nejvíce podí-
lel částkou 16 450 Kč festival divadel malých forem.

Kulturní domy

K 01.07.2009 převzala organizace od zřizovatele 
kulturní domy v místních částech Dluhonice, Vinary 
a Lověšice. Zastupitelstvo města Přerova na svém 
13. zasedání dne 10.09.2012 schválilo nová pravidla 
financování místních částí. Místně příslušné osadní
výbory, dle tohoto usnesení, získají roční finanční 
limit, který mohou čerpat na přesně vymezené 
výdaje, přičemž stanovení priorit bude ponecháno na 
posouzení těchto osadních výborů. Schválením 
nových pravidel financování místních částí by se na 
čerpání finančního limitu, zejména v položce opravy 
a nákup hmotného majetku, měly podílet i KISmP
v rámci příspěvku. Tento, dosud užívaný postup, 
mohl vést ke zvýhodnění 3 místních částí oproti 
ostatním, na jejichž území není podobné kulturní 
zařízení. Protože zapojení organizace do čerpání 
limitu místních částí by se od 01.01.2013 takto stalo 
složitým a problematickým, bylo zřizovatelem 
rozhodnuto, že předaná kulturní zařízení budou         
k 31.12.2012 vrácena zpět do majetku statutárního 
města Přerova. Movitý majetek z jednotlivých 
kulturních domů, zakoupený z příspěvku, byl v sou-
ladu se zákonem a zřizovací listinou organizace, 
zřizovateli odprodán, výnos následně jako povinný 
odvod zaslán na účet zřizovatele. 

V Kulturním domě v Přerově-Vinarech byla v roce 
2012 v rámci oprav provedena výměna vstupních 
dveří do nemovitosti v celkové hodnotě 32 060 Kč    
a oprava poškozené fasády za 4 200 Kč. Jiné opravy 
nebyly osadním výborem požadovány. 
V Přerově-Dluhonicích se velké opravy prováděly 
v roce 2011, proto v roce 2012 nedošlo k většímu 
čerpání na položce opravy a údržba. 
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V Dělnickém domě v Přerově-Lověšicích, které jako 
jediné zařízení nemá nájemce, bylo nutné opravit 
plynový kotel, zasklít rozbitá okna a dveře. Náklady 
na uvedené opravy dosáhly 14 815 Kč. Ve stanove-
ných termínech se také zadávaly požadované revize 
zařízení, tj. hromosvodu, elektrospotřebičů, komínu 
a 2 plynových kotlů. Za spotřebovanou elektrickou 
energii a plyn bylo v roce 2012 uhrazeno cca 76 300 
Kč. Do kuchyňky bylo zakoupeno drobné vybavení, 
dle požadavku osadního výboru, a nefunkční 
elektrický bojler nahradil nový, v hodnotě 5 647 Kč.

Realizace oslav města Přerova

Čerpání finančních prostředků roku 2012 vycházelo 
ze zřizovatelem schváleného programu kulturních     
a společenských akcí, konaných pod záštitou státu-
tárního města Přerova. Akce, realizované od února 
do prosince 2012, byly koncipovány tak, aby došlo 
k oslovení občanů všech věkových kategorií
a různých zájmů. V únoru se obyvatelé a návštěvníci 
města Přerova mohli stát účastníky mezinárodního 
nohejbalového turnaje trojic, v dubnu se sportovně 
založená veřejnost mohla zapojit do otevírání cyklis-
tické stezky v akci s názvem První šlápnutí, které 
navodilo atmosféru na květnový cyklistický závod 
Mamut Tour 2012. Duben byl spojen s tradičním 
vítáním svátků jara pořadem Hody, hody, doprovody.
Květen a jeho kulturní program obohatilo slavnostní 
otevření nového Tyršova mostu. Před zraky několika 
tisíců přihlížejících, kteří zaplnili oba břehy řeky 
Bečvy, jej předal do užívání primátor města Přerova 
Ing. Jiří Lajtoch.

Obyvatelstvem velmi oblíbené, a proto i hojně 
navštěvované, se staly promenádní koncerty, které 
od května do září jsou součástí nedělního posezení 
v příjemném prostředí městského parku Michalov. 
Zábavné pořady Hurá na prázdniny a tenisová 
akademie Akuna show 2012 patřily k projektům 
v rámci Slavností léta. 
Srpnové Svatovavřinecké hody, koncipované jako 
třídenní, nabídly cca 5 000 diváků vystoupení 
celkem 33 skupin a souborů, z toho 18 se představilo 
na nám. T. G. Masaryka a 15 lákalo svým programem 
na Horní náměstí. Samozřejmostí se staly ukázky 
středověkých her pro děti i dospělé a dobové 
atrakce. 

Závěr roku tradičně patří oslavě vánočních svátků. 
Na nám. T. G. Masaryka po 23 prosincových dní roku 
2012 probíhal program, který zhlédlo cca 13 000 
diváků. Na podiu vystoupilo 42 skupin a souborů, 
což je dvojnásobek roku 2011. Příjemnou atmosféru 
na náměstí zpestřil příjezd Mikuláše, živý betlém, 
který přihlížející veřejnosti představila Římskokato-
lická farnost Přerov, ukázky kovářského řemesla či 
příjezd kamionu Coca-Cola. Také tradiční opékání 
buřtů patřilo k žádaným atrakcím. Závěrečný ohňo-
stroj umocnil dojmy diváků, což se projevovalo 
vysokou návštěvností všech dalších akcí.
Poslednímu dni roku, Silvestru, byla věnována 
stejná pozornost, jako všem předcházejícím akcím. 
Připravovaný program byl koncipován tak, aby vedl 
ke spokojenosti diváků a navození optimistické
atmosféry předcházející příchodu nové roku 2013.
Silvestrovský program, před zaplněným náměstím   
T. G. Masaryka, ukončil velkolepý ohňostroj, který 
vždy láká obyvatele i návštěvníky města Přerova     
k procházce do středu města, a to i v mrazivém počasí.

Městský informačně-orientační systém MIOS

Organizace zajišťuje údržbu 670 tabulek s názvy 
ulic a místních cílů v městě Přerově i místních 
částech. V roce 2012 bylo v rámci údržby vyměněno 
celkem 14 poničených tabulek. Tyto nahradily tabul-
ky pozinkované, s ochrannou fólií zajišťující jejich 
delší životnost. Kromě demontáže stávajících 
a montáže nových či opravených tabulek byla 
provedena i nejnutnější úprava nejbližšího okolí 
spočívající v úpravě keřů nebo krácení větví stromů, 
aby se dosáhlo zlepšení jejich viditelnosti.
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Hospodářská činnost

Obchodní činnost

Tržby z obchodní činnosti jsou spojeny s prodejem 
drobného občerstvení v Galerii města Přerova, čímž 
je přispíváno k navození příjemného posezení pří-
tomným návštěvníkům po prohlídce výstavy v repre-
zentativních prostorách městské galerie.

Propagační, navigační a výlepová činnost

Středisko zajišťuje na celém území města Přerova 
komplexní propagační a navigační činnost. Zájem-
cům o propagaci formou výlepu plakátů je k dispozici
210 ks panelů Horizont, 41 ks klasických plakátova-
cích ploch, 80 ks panelů typu „A“ a 215 ks 
navigačních prvků na sloupech veřejného osvětlení. 
I rok 2012 byl poznamenán ekonomickou krizí. Celá 
řada firem se snažila dále snižovat své náklady, což 
se negativně projevilo nejen na počtu klesající 
placené reklamy, ke snížení tržeb došlo i v oblasti 
navigace, a to i přes maximální snahu o získání 
nových klientů či stanovení akční ceny za výlep 
plakátů do panelů Horizont, u nichž se nedaří plnit 
stanovené tržby. O nepříznivém vývoji tržeb svědčí 
následující tabulka.

Porovnání tržeb rok 2012 a 2011:
Tržby za výlep plakátů rok 2012:         0,862 mil. Kč
                                      rok 2011:        1,133 mil. Kč
Navigační činnost         rok 2012:        1,012 mil. Kč
                                      rok 2011:        1,147 mil. Kč

Protože ve výhledu na rok 2013 nebylo možné počí-
tat s rychlou změnou, jež by ekonomickou situaci 
firem na Přerovsku zlepšila, byl proveden komplexní 
rozbor činnosti střediska. Posuzovalo se nejen 
pracovní využití jeho zaměstnanců, možnost kumu-
lace prací a tím dosažení úspory ve stavu zaměst-
nanců, tj. ve mzdových nákladech, ale i využití 
dopravních prostředků a dalšího hmotného majetku. 
Výsledkem byla podaná výpověď pro 1 zaměstnance 
střediska, kterému pracovní poměr končí ke dni
31.01.2013, rozšíření pracovní náplně ostatních 
zaměstnanců a prodej 1 referentského vozidla. Cílem 
přijatých opatření bylo nejen snížení nákladů stře-
diska jako celku, ale současně byly prováděny 
takové úkony, které umožnily nastavit pevné základy 
pro vykonávanou činnost.

Nájmy

Výši tržeb z této činnosti do září 2012 nejvíce ovliv-
ňoval pronájem garážového stání v suterénu budovy 
na Kratochvílově 30. Příjem byl ukončen přestěho-
váním organizace do nových prostor na nám. T. G. 
Masaryka 8 a následným vrácením všech, do té doby
užívaných prostor. Dalším příjmem byly tržby za
krátkodobý nájem Dělnického domu v Přerově-
Lověšicích.

Příspěvek od zřizovatele

Dle schváleného plánu nákladů a výnosů roku 2012 
bylo na jednotlivá střediska hlavní činnosti v rámci 
příspěvku na provoz a odpisy nemovitého majetku, 
zasláno celkem 10 544 405,04 Kč. Příspěvek byl 
zasílán v pravidelných měsíčních zálohách. 

a) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku

Pův. rozp. 
v tis. Kč

Upr. rozp. 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2012

% 
k upr.rozp.

983,30   621,70 621 605,04 99,98

Příspěvek na odpisy nemovitého majetku byl žádán 
a následně čerpán na nemovitý majetek, který byl 
veden v účetnictví organizace k 31.12.2012. Odvody 
z odpisů nemovitého majetku z hlavní a hospodářské 
činnosti byly pravidelně, měsíčně, odváděny na účet 
zřizovatele.

b) Příspěvek na provoz

Pův. rozp. 
v tis. Kč

Upr. rozp. 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2012

% 
k upr.rozp.

9 527,80   9 922,80 9 922 800,00 100,00

Na účet organizace bylo k 31.12.2012 zasláno zřizo-
vatelem celkem 9 922 800 Kč. Skutečné čerpání ke 
stejnému datu činilo 9 812 173,43 Kč. Rozdíl ve výši 
110 626,57 Kč je složen z: 
 nečerpané dotace od Krajského úřadu Olomouc-

kého kraje ve výši 40 000 Kč (detailní komentář 
viz Příspěvek Krajského úřadu Olomouckého 
kraje). Příjemcem dotace bylo statutární město 
Přerov, které ji zapojilo formou rozpočtového 
opatření do příspěvku organizace. V září 2012 
byla usnesením Zastupitelstva Olomouckého 
kraje, na žádost organizace, schválena změna 
dotačního titulu. Nečerpané finanční prostředky 
jsou z tohoto důvodu k 31.12.2012 vedeny na 
přijatých zálohách na dotace. Povinností organi-
zace je nejpozději do 30.11.2013 předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace nového projektu, 
k jehož realizaci dojde ve 2. pololetí roku 2013,

 nedočerpaného příspěvku od zřizovatele na 
středisku Oslavy ve výši 70 626,57 Kč. O převod 
nedočerpaného příspěvku pro středisko Oslavy 
roku 2013 bude žádáno v rámci rozborů hospo-
daření za rok 2012. K 31.12.2012 byly finanční 
prostředky vedeny na závazcích k rozpočtům 
ÚSC.

Příspěvek od Krajského úřadu Olomouckého kraje 
V rámci dotačního programu s názvem Podpora 
kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2012 
byla uzavřena smlouva, na jejímž základě získala 
organizace 40 000 Kč na přípravu a realizaci 
výstavy Toulky přerovskou minulostí s podtitulem 
Přerovské parky, zahrady a hřbitovy. V září 2012 
požádala organizace Krajský úřad Olomouckého 
kraje o změnu dotačního titulu a převod finančních 
prostředků na rok 2013. Nový projekt, jehož příprava
a vlastní realizace vznikne za pomoci a spolupráce 
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s archeology a historiky Muzea Komenského v Pře-
rově, je zaměřen na nejnovější archeologické nálezy 
ve městě Přerově a osobnost J. A. Komenského.
Krajský úřad Olomouckého kraje zaslal organizaci, 
přes účet zřizovatele, dotaci ve výši 20 000 Kč.             
Ta byla účelově určena na úhradu nákladů spojených 
s přípravou a realizací akce „Oslavy Dne vítězství“.  
Požadované vyúčtování bylo v termínu odesláno na 
Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příspěvek od statutárního města Olomouc
Na základě vyhlášeného dotačního programu pro 
práci MEIS byla se statutárním městem Olomouc 
uzavřena „Smlouva o poskytnutí příspěvku na 
činnost v rámci informační sítě EUROPE DIRECT
v Olomouckém kraji“. Příspěvek 25 000 Kč byl 
zaslán na účet organizace a následně zapojen do 
schváleného plánu nákladů a výnosů pro rok 2012. 
Požadované vyúčtování bylo poskytovateli dotace ve 
stanoveném termínu řádně vyúčtováno a odesláno.

Výsledek hospodaření
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace 
zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch 
rozvoje území a potřeb obyvatel města Přerova, a to 
na základě rozhodnutí zřizovatele, hrazené plně nebo 
částečně z příspěvku zřizovatele. Provozní náklady 
středisek byly hrazeny nejen z příspěvku zřizovatele 
dle schváleného plánu nákladů a výnosů na rok 
2012, které byly rozpočtovým opatřením účelově 
posíleny o příspěvky v rámci dotačního programu 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, ale i z tržeb 
jednotlivých středisek, případně přímé dotace od 
statutárního města Olomouc na činnost MEIS. 
Na část nákladů hlavní činnosti byla i v roce 2012 
uplatněna možnost zapojení daňové úspory z před-
cházejících let, která vycházela ze zisku doplňkové
činnosti roku 2009. V případě, že by daňová úspora 
nebyla v roce 2012 v hlavní činnosti použita, tj. 
nebyla by činnost prokazatelně ztrátová, stala by se 
výše daňové úspory v plném rozsahu předmětem 
daně z příjmu roku 2012. 
Výši hospodářského výsledku hlavní i doplňkové, 
hospodářské činnosti v roce 2012 také ovlivňoval
nový způsob rozúčtování správní režie. Zatížení 
jednotlivých středisek obou činností správní režií 
nyní vychází z vypočteného koeficientu, a to 
v návaznosti na skutečné čerpání mzdových nákladů 
daného střediska v daném roce.

Hospodářský výsledek k 31.12.2012
- hlavní činnost 

po zdanění ztráta ve výši        70 265,31 Kč
- doplňková, hospodářská činnost

po zdanění zisk ve výši          80 553,11 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Úhrada ztráty z hlavní činnosti              70 265,31 Kč
Příděl do rezervního fondu                   10 287,80 Kč

Rekapitulace hospodářského výsledku

Hlavní činnost:
MIC                                                     - 38 854,02 Kč
Kulturní domy                                     - 23 335,54 Kč
Cyklostezka                                         -   8 075,75 Kč 
Celkem ztráta ve výši                          - 70 265,31 Kč

Ztráta na středisku MIC je spojena zejména s výpla-
tou odstupného pro bývalého ředitele organizace. Po 
jmenování nového ředitele nedošlo k dohodě, i přes 
organizací nabídnuté jiné, vhodné pracovní zařazení. 
Ztráta na středisku Kulturní domy je spojena s opra-
vami nemovitého majetku, stejně jako ztráta u stře-
diska Cyklostezka. Ztráta na středisku MIC je kryta 
i zapojením fondu odměn.

Hospodářská činnost:
Obchodní činnost                                   22 232,57 Kč
Navigace a propagace                            53 659,95 Kč
Nájmy                                                      4 660,59 Kč
Celkem zisk ve výši                              80 553,11 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Úhrada ztráty z hlavní činnosti              70 265,31 Kč
Příděl do rezervního fondu                   10 287,80 Kč

Závěry
 Pozitivně hodnotíme činnost střediska MIC, 

které poskytovanou úrovní služeb patří k nej-
lepším v Olomouckém kraji.

 Pozitivně hodnotíme činnost městské galerie, 
která v roce 2012 programem letní divadelní 
scény přinesla veřejnosti další možnost využití 
volného času a oživila Horní náměstí v Přerově.

 Pozitivně hodnotíme rozšíření kulturního pro-
gramu v rámci pořádaných akcí oslav města 
Přerova, a to bez navýšení příspěvku. Na nám.   
T. G. Masaryka veřejnosti přiblížilo svůj reper-
toár takřka dvakrát více skupin a souborů než 
v minulém roce.

 Negativně vnímáme vandalismus občanů, kteří 
neustále poškozují informační tabule, turistické 
značení nebo znečišťují prostory před pobočkou 
MIC v Předmostí. Na střechu této pobočky 
s oblibou, i přes zábrany, vnikají děti i mladiství, 
čemuž nelze zabránit, a tím vzniká možnost 
úrazu pádem ze střechy. Časté je i verbální 
napadání a obtěžování kolemjdoucích. Pozitivně 
hodnotíme přístup přerovské Městské policie, 
která na svých pochůzkách tuto oblast pravidelně 
prochází a zjednává pořádek.

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček
ředitel organizace
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HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 199,00 413,10 401 690,10 97,24

spotřena energie 393,00 446,90 477 144,55 106,77

prodané zboží 120,00 100,00 76 892,84 76,89

opravy a udržování 429,00 449,00 250 314,43 55,75

cestovné 7,80 18,40 18 151,00 98,65

náklady na reprezentaci 5,00 6,00 6 171,00 102,85

ostatní služby 4 213,10 4 383,90 4 253 613,11 97,03

mzdové náklady 3 653,00 3 608,00 3 528 171,00 97,79

mzdové náklady (odstupné) 0,00 173,80 173 811,00 100,01

mzdové náklady (náhrady) 0,00 6,00 13 773,00 229,55

OON 120,00 218,70 217 163,00 99,30

zákonné sociální pojištění 1 219,40 1 184,20 1 186 289,00 100,18

jiné sociální pojištění 17,00 15,60 15 205,00 97,47

zákonné sociální náklady 186,00 175,80 174 568,50 99,30

jiné sociální náklady 20,00 0,00 0,00 0,00

jiné daně a poplatky 1,00 4,30 4 180,00 97,21

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 6,30 6 300,00 100,00

tvorba fondů 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní náklady z činnosti 70,00 24,30 23 045,64 94,84

odpisy dlouhodobého majetku (nem.) 1 022,10 650,90 650 705,04 99,97

odpisy dlouhodobého majetku (ost.) 68,00 68,00 67 764,00 99,65

odpisy dl. maj. nem. z dotace (nekryto) 0,00 295,60 295 560,96 99,99

náklady z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00

náklady z drobného dlouh. majetku 0,00 123,10 122 414,00 99,44

ostatní finanční náklady 20,00 0,00 0,00 0,00

rozúčtování správní režie - náklady -500,50 -500,50 -403 425,01 80,60

rozúčtování správní režie - odpisy -38,80 -29,20 -29 100,00 99,66

NÁKLADY CELKEM 11 224,10 11 842,20 11 530 402,16 97,37

výnosy z prodeje služeb 124,00 172,60 143 486,00 83,13

výnosy z pronájmu 0,00 0,00 21 525,00 0,00

výnosy z prodaného zboží 140,00 140,00 87 159,80 62,26

výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 81,00 79 003,30 97,53

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00

úroky 20,00 20,00 14 865,10 74,33

ostatní výnosy z činnosti 0,00 39,20 39 186,78 99,97

čerpání fondů 429,00 454,00 243 439,44 53,62

čerpání fondů - ušetřená daň 0,00 63,00 63 000,00 100,00

čerpání fondů - fond odměn na odstupné 0,00 20,30 20 222,00 99,62

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 9 527,80 9 922,80 9 812 173,43 98,89

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 983,30 621,70 621 605,04 99,98

výnosy z dotace (nekryto) 0,00 295,60 295 560,96 99,99

výnosy mimo rozpočet zřizovatele 0,00 25,00 25 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 11 224,10 11 855,20 11 466 226,85 96,72

ztráta
VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ 0,00 13,00 -64 175,31

přepočtený počet pracovníků 16,90
průměrná mzda 21 033,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2012

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 

(v Kč)

– 156 –
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 2 626,70 2 680,30 2 258 290,55 84,26

VÝNOSY 3 056,00 3 070,30 2 338 843,66 76,18

výsledek hosp. před zdaněním 429,30 390,00 80 553,11
daň příjmu 80,00 80,00 0,00
VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 349,30 310,00 80 553,11

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)

– 157 –
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2012

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

správa cyklostezky oslavy města kulturní domy

městská 

informační 

centra

c e l k e m 

náklady 142 744,92 331 717,75 3 953 906,73 684 122,04 6 417 910,72 11 530 402,16

výnosy 142 744,92 323 642,00 3 953 906,73 666 876,50 6 379 056,70 11 466 226,85

   z toho příspěvky na provoz 0,00 308 966,00 4 019 400,00 557 675,00 5 658 364,04 10 544 405,04
výsledek hospodaření 0,00 -8 075,75 0,00 -17 245,54 -38 854,02 -64 175,31 

Nařízený odvod KD - odpisy 55 100,00 55 100,00

Náklady a výnosy jednotlivých středisek  - doplňková činnost (v Kč) 

nájmy 
Galerie 

Horní náměstí

hotelová 

ubytovna

propagační 

a výlepová 

činnost

c e l k e m 

67 443,31 37 051,73 0,00 2 153 795,51 2 258 290,55

72 103,90 59 284,30 0,00 2 207 455,46 2 338 843,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 660,59 22 232,57 0,00 53 659,95 80 553,11výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

– 158 –
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Sociální služby města Přerova, p. o.
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Příspěvková organizace Sociální služby města 
Přerova je pro město klíčovým partnerem při 
zjišťování potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů 
jeho krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. 
Zajišťuje, co do objemu i sortimentu, rozhodující 
podíl kvalitních, ekonomicky dostupných sociál-
ních služeb a ošetřovatelské péče na území města, 
trvale sleduje potřeby veřejnosti v této oblasti a na 
jejich vývoj reaguje vlastní nabídkou poskytova-
ných služeb nebo aktivní a kvalifikovanou spolu-
prací s orgány města při přípravě a realizaci 
rozsáhlejších opatření.
Sociální služby města Přerova, p. o., jsou členy 
České asociace pečovatelské služby a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba (dále jen PS) v Přerově je za-
měřena dle zákona č. 108/2006 Sb. na poskytování 
péče osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a osobám, které potřebují pomoc druhé 
osoby. 
Posláním PS je podporovat a pomáhat udržovat 
soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé 
osoby, a umožnit jim tímto setrvat v domácím, 
přirozeném prostředí co možná nejdéle.
PS je poskytována na území města Přerova a v jeho 
místních částech a to ve všední dny od 7.00 hod. do 
18.30 hod, o sobotách, nedělích a svátcích od 7.00 
hod. do 15.30 hod. Služby o sobotách, nedělích 
a svátcích jsou zajišťovány především osamělým 
uživatelům, jestliže u nich dojde k přechodnému 
zhoršení zdravotního stavu nebo pokud jsou 
propuštěni ze zdravotního zařízení do domácí péče. 
Služba je poskytována v omezeném rozsahu se 
zaměřením na zajištění základních životních potřeb, 
jako je osobní hygiena, příprava případně podání 
jídla, dohled nad požitím léků. Dovoz oběda je
poskytován každému uživateli bez výjimek.

PS je uskutečňována:
 terénní formou v domácnostech uživatelů
 ambulantní formou, ta obnáší činnost koupání 

ve střediscích osobní hygieny (dále jen SOH)
v domech s pečovatelskou službou. Ambulantní 
činnost je určena jak pro obyvatele domů, tak pro 
uživatele z terénu, kteří jsou do příslušných SOH 
sváženi vozidly PS. Ke koupání je zde k dispozici 
vana, nebo sprcha. SOH je určeno především pro 
uživatele s omezenými pohybovými schopnostmi 
nebo jinými zdravotními problémy nebo těm, kteří 
nemají odpovídající a vyhovující podmínky ve 
svých domácnostech a bez pomoci koupání 
nezvládnou. 

Řízení činností PS je soustředěno do celkem sedmi 
domů zvláštního určení – domů s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS). Pět z nich je vybaveno 
SOH a v jednom je prádelna PS. Zde je prováděno 
praní prádla uživatelů a osobních ochranných
pracovních pomůcek zaměstnanců PS.
Nejčastěji požadovanou službou základních činností
ze strany uživatelů byl dovoz oběda. V průměru za 
rok 2012 se denně rozvezlo 317 obědů. Toto číslo 
je ovlivněno rozvážkou obědů o sobotách, nedělích 
a svátcích, kdy je požadavek na rozvoz obědů 
podstatně nižší. 
Dovoz obědů byl zajišťován šesti auty pečovatelské 
služby. Ostatní služby v terénu jsou zajišťovány 
pochůzkovým způsobem s využitím jízdních kol      
(s výjimkou nepříznivého počasí). 
Mimo základní služby jsou poskytovány i služby 
fakultativní. Jedná se o tyto služby: 

 dohled nad dospělým občanem
 dohled nad požitím léků
 perličková koupel
 zapůjčení kompenzačních pomůcek
 kopírování jídelníčku a lékařských zpráv
 činnosti spojené s vyřizováním žádostí.

Graf: Souhrn poskytnutých úkonů (%) v roce 2012
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Mimo uvedených služeb jsou v DPS na přání uživa-
telů zprostředkovávány kadeřnické a pedikérské 
služby, půjčování knih z městské knihovny a kulturní 
aktivity pro obyvatele.
Provoz PS zabezpečuje celkem 47 pracovníků. 
V roce 2012 byla PS poskytnuta 860 registrovaným 
uživatelům. Z tohoto počtu byla služba ukončena 
u 208 uživatelů. Denní kapacita PS je 440 uživatelů. 
Tato kapacita se může měnit v závislosti na rozsahu 
a četnosti úkonů poskytovaných jednotlivým uživa-
telům.
Úkony základních činností byly poskytnuty v cel-
kové částce 3 578 947 Kč. Fakultativní úkony ve 
výši 178 115 Kč. Bezplatné služby byly uskuteč-
něny 13 uživatelům. Za rok 2012 byla poskytnuta 
bezplatná péče v celkové částce 74 404 Kč.

Domov pro seniory

Domov pro seniory s registrací sociální služby 
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 
poskytují sociální služby 82 uživatelům seniorského 
věku. Služby jsou poskytovány seniorům, kteří se 
v důsledku věku a zdravotního stavu ocitli 
v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni 
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných 
typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují 
pravidelnou každodenní pomoc. Dále je služba 
poskytována seniorům, kteří mají sníženou soběs-
tačnost z důvodu pokročilé ztráty paměťových 
a orientačních schopností, seniorům se stařeckou 
demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 
demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc a péči jiné fyzické osoby. Všem uživatelům 
je umožněn volný pohyb a nejsou používána žádná 
restriktivní opatření. Služby jsou poskytovány 
v souladu s ustanovením § 49 a § 50 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném 
znění.
V roce 2012 byla navýšena celková lůžková kapa-
cita pobytového zařízení z 81 na 82 lůžek (o 1 lůžko 
z izolačního pokoje pavilonu B). Dále došlo ke 
změně poměru pobytové sociální služby domovy pro 
seniory (§ 49 ZoSS) z 61 na 40 lůžek a domovy se 
zvláštním režimem (§ 50 ZoSS) z 20 na 42 lůžek.

Počty žadatelů a evidence žádostí  
Počet evidovaných žádostí k 31.12.2011 705
Počet přijatých žádostí v roce 2012 120
Z toho s trvalým pobytem v Přerově      

a místních částech      
105

mimo Přerov 15
Z toho vyřazeno z důvodu úmrtí 

žadatele nebo zrušení žádosti                   
34

umístěno v roce 2012 DS
DZR

17
13

stupni závislosti II
III
IV

9
13

8
Aktuální počet žádostí k 31.12.2012 761

Z celkového počtu přijatých žádostí v roce 2012 je 
příjemcem PnP:
ve stupni I (lehká závislost) 11 žadatelů

ve stupni II (středně těžká závislost)       17 žadatelů

ve stupni III (těžká závislost)                  12 žadatelů

ve stupni IV (úplná závislost)                   6 žadatelů

bez stupně závislosti                                32 žadatelů

PnP v řízení                                             42 žadatelů

V roce 2012 ukončilo pobyt z důvodu úmrtí 27 uži-
vatelů. Využití pobytové služby (průměrná oblož-
nost) činila  98,51%.

Věkový průměr uživatelů byl 84,6 roků
66 – 75 let 9 uživatelů
76 – 85 let 43 uživatelů
86 – 95 let     25 uživatelů  
nad 95 let        5 uživatelů      

počet mužů     22
počet žen        60
V roce 2012 mělo v pobytovém zařízení sociálních 
služeb:
 28 uživatelů trvalý pobyt
 49 uživatelů trvalý pobyt v Přerově a jeho 

místních částech 
 4 uživatelé trvalý pobyt v okrese Přerov (Bo-

choř, Horní Moštěnice, Lazníky, Vlkoš)
 1 uživatel v rámci Olomouckého kraje (v roce 

2012 zemřela). 
V roce 2012 byly v zařízení umístěny 4 manželské 
páry. 5 uživatelů pobytového zařízení je zbaveno 
nebo omezeno ve způsobilosti k právním úkonům. 
Soudně ustanovenými opatrovníky jsou rodinní 
příslušníci nebo obec, ve které měl uživatel trvalý 
pobyt.
V průběhu roku 2012 na hotovostních depozitech 
hospodařily sociální pracovnice s finančními 
prostředky 15 uživatelů pobytového zařízení.
Úhrada za péči (příspěvek na péči):
nemá 1 uživatel
II. stupeň (středně těžká závislost)                                                9 uživatelů
III. stupeň (těžká závislost)                                                          15 uživatelů
IV. stupeň (úplná závislost)                                                          57 uživatelů
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Činnosti, které jsou prováděny rámci fyziotera-
peutických výkonů: skupinové cvičení, elektro-
léčba, aplikace parafinu, klasická masáž, cvičení na 
motodlaze, rotopedu, nácvik sedu a stoje, chůze, 
dechová cvičení.

Aktivizační činnost:
cestopisné přednášky p. Emílie Vaško, divadelní 
představení „ O Aničce a princi Jakubovi, šibřinky, 
masopustní rej, vystoupení Taneční školy Atlas 
k příležitosti MDŽ, pomlázková zábava, stavění 
májky, vystoupení k příležitosti Dne matek, kácení 
máje s představením „Z pohádky do pohádky“, 
výstava výrobku našich uživatelů k příležitosti dnů
zdravotně postižených v Olomouci, zájezd do
zámecké zahrady v Kroměříži – zúčastnilo se 22 
uživatelů, z toho 20 imobilních, účast na spor-
tovním dni v DAS v Pavlovicích u Přerova, účast 
na soutěži v pétanque v DD Tovačově, účast na 
sportovní olympiádě v DpS Radkova Lhota, 
pořádání turnaje v kroketu DS Přerov, účast na 
výstavě ,,Barvy života“ v Hranicích na Moravě, 
posezení u táboráku – na této akci byli hosty
příslušníci policie ČR, kteří našim uživatelům 
předvedli výcvik služebních psů. Dalšími hosty byli 
dobrovolní hasiči, kteří předvedli hasičskou 
techniku v akci a ukázku vyprošťování zraněného 
člověka z havarovaného auta, výstava polohovacích 
pomůcek a výrobků uživatelů DS k příležitosti 
„Dne seniorů“, účast na výstavě ,,Pro radost a potě-
šení„ v Lipníku nad Bečvou, vystoupení pěvecké 
skupiny „Návraty“, předvánoční vystoupení MŠ 
z Předmostí, Domovem pro seniory chodil Mikuláš, 
vánoční vystoupení Mažoretek z Taneční školy 
Atlas v Přerově, vystoupení MŠ, Dvořákova, Optic-
ká, U Tenisu a řada dalších akcí.
V roce 2012 byla v rámci činností souvisejících se 
zabezpečením provozu realizována dodávka prů-
myslové pračky a rozšíření systému sestra –
pacient, EZS a EPS o mobilní pagery. 

Kluby důchodců

V Přerově, Újezdci, Čekyni, Žeravicích, Dluhoni-
cích a Henčlově pracují Kluby důchodců. Jejich 
činnost je zaměřena na společenskou, kulturní nebo 
vzdělávací činnost.
Zájemci o práci v klubu zatím nepožadují a nepo-
třebují žádné sociální služby. Zabezpečují jim je 
rodinní příslušníci nebo si je zajišťují sami.  
Cílem práce v klubech je podporovat aktivizační 
činnosti a tím setrvání občanů ve vlastním přiroze-
ném prostředí co nejdéle. Z letitých zkušeností 
jednoznačně vyplývá, že pro hezky prožité chvíle     
v seniorském období  nejvíce schází společenský 
kontakt, kontakt se svými vrstevníky, aktivní účast 
na okolním dění a dostatek srozumitelných infor-
mací.
Činnost v KD je hrazena z příspěvku města a není 
registrována jako služba.

Městské jesle

Jesle jsou nestátní zdravotnické zařízení a řídí se 
zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestát-
ních zdravotnických zařízeních v platném znění. 
Hlavním cílem je poskytnutí kompletní zdravotně-
výchovné péče dětem od 18 měsíců věku do 4 let, 
v případě potřeby i dětem mladším 18 měsíců. Péče 
je poskytována v pracovní dny od 6 hod. do 16 hod.
Přednost na umístění mají děti rodičů zaměstnaných 
a samoživitelek, dále dětí ze sociálně slabých rodin, 
kde není jistota zajištění kvalitní péče o děti 
a v poslední řadě mohou zařízení využít i matky na 
rodičovské dovolené v rozpětí 5 dnů v měsíci do 
3 let věku dítěte a od 3 let na 4 hodiny denně, což 
umožňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře v platném znění. Novela zákona č. 117/1995 
Sb., platná od 01.01.2012 dále umožňuje umístit 
dítě do zařízení na dobu maximálně 46 hodin za 
měsíc do 2 let věku dítěte a od 2 let věku dítěte se 
již umístění v zařízení nesleduje. 
Těžištěm výchovné péče je důraz na celkový 
všestranný, harmonický rozvoj osobnosti každého 
dítěte a individuální přístup ke každému dítěti. 
Zařízení má 2 oddělení. Péči o děti zajišťují odborní 
pracovníci – dětské sestry v počtu 6, na provozu 
jeslí se podílí celkem 12 zaměstnanců.

Kapacita jeslí 45 míst, zájem o umístění dětí v zaří-
zení je velký, v současné době navštěvuje zařízení 
49 dětí a 30 dětí je v pořadníku. Dobrá a kvalitní 
spolupráce s rodiči je podporována poradenskou 
činností, která je zaměřena především na všestran-
nou péči o dítě z hlediska hygieny, péči o zdraví, 
oblékání, stravování, otužování, psycho-motorický 
vývoj atd.
Od poloviny roku 2012 se změnila úhrada za péči    
o dítě v zařízení. Základní sazba schválená zřizo-
vatelem:
 66 Kč/1 dítě/den při příjmech do 15 000 Kč,
 105 Kč/1dítě/den od 15 000 Kč do 25 000 Kč,
 145 Kč/1 dítě/den při příjmech nad 25 001 Kč,
 úhrada za 5 dnů v měsíci: činí 184 Kč/1den,
 úhrada za 4 hodiny denně: činí 92 Kč /1 den,
 úhrada za příležitostné hlídání: 26 Kč strava + 

20 Kč příspěvek na provoz za každou započatou 
hodinu.
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V průběhu roku 2012 byly v souladu s plánem pro-
vedeny následující opravy:
 komplexní opravy části oplocení areálu,
 vybudování venkovního skladu hraček,
 zbourání venkovních sprch,
 předláždění zbývajících chodníků zámkovou 

dlažbou a oprava pískovišť,
 instalace zahradní pergoly a nových herních 

prvků.

Denní pobyt

Denní pobyt je zařízení sociálních služeb. Poskytu-
je sociální služby osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu zdravotního postižení. Posláním zařízení
SSMP – Denního pobytu je zajistit osobám se 
zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, 
schopností a dovedností, které jim umožní žít 
normálním způsobem života ve společnosti. 
Cílem zařízení je umožnit uživatelům sociálních 
služeb dosažení co nejvyššího stupně socializace 
dle individuálních schopností každého z nich, jejich 
integraci do života intaktní populace a zlepšení 
kvality života jedinců s těžkým zdravotním 
postižením. Zařízení poskytuje následující druhy 
sociálních služeb: Denní stacionář, osobní asistenci 
a odborné sociální poradenství. Služby poskytované 
zařízením na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 
Více než 50 % uživatelů využívá všech tří služeb 
nabízených zařízením.
Denní stacionář (DS) poskytuje sociální služby 
ambulantní formou třiceti uživatelům s mentálním
a tělesným postižením, kombinovanými vadami 
a osobám s jiným zdravotním postižením (seniorům) 
bez omezení věkové hranice. 
Od listopadu 2012 byla za účelem zvyšování 
kvality poskytování služby DS a rozšíření možností 
využívání této sociální služby širšímu okruhu zdra-
votně postižených osob doplněna cílová skupina 
uživatelů DS o osoby s jiným zdravotním posti-
žením s částečnou mobilitou s kapacitou 6 osob.
Pro tuto specifickou skupinu bylo v prostorách 
denního stacionáře vytvořeno oddělení pro seniory 
včetně sociálního zázemí. V prosinci 2012 začali 
službu využívat první 2 senioři a koncem roku pro-
běhla jednání s dalšími zájemci o službu.
V roce 2012 došlo oproti loňskému roku ke zvýšení 
počtu hodin docházky uživatelů do DS o 13 %.
Denní stacionář poskytuje sociální služby uživatelům
na základě uzavřené smlouvy a osobního indivi-
duálního plánování.
Uživatelé denního stacionáře získávají ve skupi-
nách znalosti a dovednosti, které uplatňují v každo-
denních situacích běžného života. 
Součástí náplně dne jsou pracovní terapie - práce na 
zahradě, tkaní podušek na hrábích, malování na 
hedvábí a na textilní materiál, vyšívání. V dílně se 
učí pracovat muži i ženy se dřevem, se základními 
pracovními nástroji, pracovním postupům, ukázně-
nosti a trpělivosti při práci. 

V keramické dílně uživatelé dále rozvíjí dovednosti 
v práci s hlínou, zdokonalují svou zručnost a rozvíjí 
tvořivost. O jejich výrobky, které si mohou rodiče   
i veřejnost zakoupit na výstavách v rámci zařízení    
i mimo něj, je stále větší zájem. V rámci terapie 
jsme v roce 2012 zajišťovali pamětní medaile na 
přerovské akce – Nadační běh Mamut, V zámku     
a podzámčí.

Uživatelé, kteří absolvovali školní docházku, si 
opakují a prohlubují své znalosti prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit. Ti, kteří školu nenavštěvovali, 
mají v DS možnost získat základní znalosti čtení, 
psaní a počítání. Pro ně je určena speciální globální 
metoda čtení, která je založená na mechanické 
a vizuální paměti člověka a je doporučená pro 
výuku osob s mentálním postižením i pro seniory 
s demencí.
Uživatelé, stejně jako intaktní populace, využívají 
moderní komunikační i vzdělávací technologie,
které mají přístupné v každé skupině – zdokonalují 
se v práci s PC a internetem. Dotyková obrazovka   
a speciálně upravená myš umožňuje práci s výuko-
vými programy a počítačovými hrami i uživatelům 
se sníženou jemnou motorikou. Ti, kteří nejsou 
schopni verbální komunikace, se dorozumívají za 
pomoci speciálních technik alternativní a augmen-
tativní komunikace – obrázků, fotografií, komuni-
kačních tabulek, speciálních počítačových programů 
(Boardmaker), znakového jazyka pro neslyšící 
osoby. Pro další rozvoj dorozumívání osob s naru-
šenou komunikační schopností (osoby s autismem, 
těžkým zdravotním postižením, hyperaktivitou, 
seniory) plánujeme využití moderních technologií -
použití tablet se speciálními programy.
Osobám s těžkým zdravotním postižením je značná 
část aktivit vzhledem k jejich postižení nedostupná, 
proto jim nabízíme činnosti, vedoucí ke zvýšení 
kvality jejich života – canisterapii, muzikoterapii, 
aromaterapii, masáže, a bazální stimulaci. Bazální 
stimulace je terapeutická metoda pracující s dote-
kem, který jedinci umožňuje navázat komunikaci           
s okolním světem, uvědomovat si vlastní tělo, což 
je podstatné zvláště u ležících uživatelů. Pomocí 
bazální stimulace dochází u hyperaktivních či 
dezorientovaných osob ke zklidnění organismu, 
u spasmů ke snížení svalového napětí a k uvolnění 
křečí. 
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Denní stacionář zajišťuje také bohatou nabídku 
sportovních volnočasových aktivit – plavání, 
bowling, kuželky, turistiku, cvičení v tělocvičně TJ 
Spartak v Loděnici, přizpůsobivé sporty, míčové 
hry, pétanque, lehkoatletické disciplíny a další.        
O kondici uživatelů se stará kvalifikovaný masér
formou masáží a rekondičního cvičení.
V rámci kontaktu se společenským prostředím         
a integrace se zúčastňují uživatelé společenských    
a kulturních akcí (koncert Chceme žít s vámi, 
Klubíčko Kozlovice, speciální olympiády, výlety, 
koncerty a divadla …), setkávají se s kamarády            
a navazují přátelství s vrstevníky a zajímavými lidmi.
V letošním roce vzrostl počet zájemců o rekreační 
pobyt – 23 uživatelů prožilo týden v krásném 
prostředí Zámečku Hodonín na Vysočině. Řada 
akcí je organizována ve spolupráci s žáky speciál-
ních a základních škol, studenty SŠ a VŠ (Klubíčko, 
Mikulášská nadílka, sportovní turnaje, koncerty 
apod.), kteří v sociální službě absolvují praxi.
V práci s uživateli využíváme moderní speciálně 
pedagogické metody, expresivní terapie – muziko-
terapii, dramaterapii a terapii tancem. Jejich 
vysokou kvalitu zajišťují pracovnici DS, kteří 
získali osvědčení na UP Olomouc, zúčastňují se 
konferencí, kurzů i supervizí odborníků. Umělecké 
terapie mají prokázaný formativní vliv na rozvoj 
osobnosti člověka se zdravotním postižením. 
Vystoupení tanečního kroužku a muzikoterapie 
uživatelé pravidelně předvádějí veřejnosti na 
koncertech a jiných akcích. Taneční kroužek nadále 
pokračuje ve své činnosti pod vedením lektorky 
Mgr. Blanky Orságové, vedoucí tanečního studia 
Eset Olomouc.
Sociální služba osobní asistence (OA) je terénní 
služba, která poskytuje sociální služby osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního posti-
žení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba je poskytována osobám bez omezení 
věkové hranice. Osobní asistent podporuje uživatele 
a pomáhá mu při naplňování běžných životních 
potřeb a úkolů. Služba je zajišťována formou 
pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoci při osobní hygieně, pomoci při 
zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, 
formou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 
činností, zprostředkováním kontaktu se společen-
ským prostředím a pomoci při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.
Osobní asistence poskytuje sociální služby uživate-
lům na základě uzavřené smlouvy a osobního 
individuálního plánování.
V rámci služby osobní asistence byla v roce 2012 
pořádána řada akcí v rámci fakultativních činností. 
Plavba na raftech po řece Moravě historickou
Olomoucí spojená s prohlídkou Smetanových sadů 
sklidila jako každoročně velký úspěch u všech 
uživatelů. „Klubíčko přátelství“ bylo opět pořádáno 
ve spolupráci s fotbalovým klubem Kozlovice             

a akce se zúčastnilo 130 uživatelů z různých sociál-
ních zařízení v rámci Olomouckého kraje. V roce 
2012 se konal již 12. ročník tradičního letního 
integrovaného tábora v Čekyni, který byl spolu-
organizován s Odborovým sdružením železničářů 
za podpory řady sponzorů. Tábor na téma „Zname-
ní zvěrokruhu“ se konal pod záštitou senátora              
a primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha.

Osobní asistence je zajišťována 3 osobními asis-
tenty. Velký zájem o poskytování služby OA, je 
především z řad seniorů, kteří často kombinují 
využívání pečovatelské služby a osobní asistence, 
bohužel nemůže být s ohledem na malou kapacitu 
zaměstnanců plně uspokojen.
Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 
sociální poradenství. Základní poradenství posky-
tuje osobám se zdravotním postižením potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Odborné sociální poradenství
(OSP) je poskytováno osobám se zdravotním 
postižením s ohledem na jejich individuální potřeby 
a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů       
a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby poradenství využívají osoby se zdravotním 
postižením, ale i jejich zákonní zástupci, opatrov-
níci, rodinní příslušníci, zástupci organizací i jednot-
livci poskytující služby zdravotně postiženým. 
Součástí odborného sociálního poradenství je 
zapůjčování kompenzačních pomůcek. Sociální 
poradenství je poskytováno bezplatně, půjčovné za 
kompenzační pomůcky se poskytuje za stanovenou 
a schválenou úhradu Radou města Přerova. V roce 
2012 půjčovnu kompenzačních pomůcek využili 
jak samotní uživatelé služeb, tak také uživatelé 
z řad veřejnosti.
V roce 2012 byla v zařízení Denní pobyt provedena 
řada oprav a ostatních činností souvisejících se 
zabezpečením provozu. 
 oprava části oplocení areálu,
 výměna vnitřních okenních parapetů,
 úprava části vnitřních prostor pro denní 

stacionář,
 dovybavení teras výsuvnými roletami.
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Středisko správa

Zajišťuje provozně technický a ekonomický servis
celé organizaci. Koordinuje činnosti jednotlivých 
středisek, kontroluje hospodaření s energiemi, 
odpady a uzavírá smlouvy. Dále údržbu a opravy, 
revize, technické prohlídky objektů, zařízení a tech-
niky. Nakupuje osobní a ochranné pracovní pomůc-
ky. Provádí komplexní účetní, mzdovou a perso-
nální agendu celé organizace, spisovou a skartační 
činnost. Vede evidenci majetku, provádí fyzickou 
i dokladovou inventarizaci atd. 

Závěr

Činnost organizace je velmi různorodá. Zahrnuje 
v sobě jak práci v terénu, tak servis vnitřních služeb 
pro poskytování ošetřovatelské a sociální péče. 
Cílovou skupinou jsou především senioři, ale také 
děti od 18 měsíců věku a dále osoby s různými typy 
zdravotního postižení. Široký záběr organizace 
vyžaduje vysoké nároky na řízení a provoz. 
Uvedené, pozitivně hodnocené akce, jsou jenom 
částí dobře, kvalitně a plánovitě fungujícího celku. 
Uvádíme některé ze servisních služeb:
 komplexní oprava části oplocení, vybudování 

venkovního skladu hraček, revitalizace zahrady 
s opravou chodníků, pískovišť, pergoly a herních 
prvků ve středisku městské jesle,

 oprava části oplocení areálu, výměna vnitřních 
okenních parapetů a příprava prostor pro denní 
stacionář ve středisku denní pobyt,

 středisko domov pro seniory bylo vybaveno 
novou velkokapacitní pračkou a byl modernizo-
ván systém pacient – sestra dovybavením mo-
bilními pagery.

Pro zabezpečení provozu byla vyhlášena veřejná 
zakázka s objemem plnění nad 100 000 Kč (bez 
DPH) na zajištění celodenní stravy, provoz bufetu    
a dodávku obědů (DS a DP), dále byly realizovány 
veřejné zakázky malého rozsahu na výše uvedené 
akce středisek SSMP.

Výsledek hospodaření 

V oblasti vedení účetnictví byl rok 2012 rokem 
velkých změn. Pro potřeby plnění závazků České 
republiky vůči Evropské unii patříme mezi vybrané 
účetní jednotky, které mají povinnost předkládat 
účetní záznamy pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí ve formalizované dávce PAP 
(pomocný analytický přehled). Ve své podstatě 
organizace provádí dvojí účetnictví. Účetnictví 
podle národního standardu a účetnictví pro potřeby 
sestavení účetních záznamů v PAPu. Hospodaření 
Sociálních služeb města Přerova, p. o., probíhalo 
v souladu se schváleným plánem. Náklady na provoz 
byly hrazeny z plateb od uživatelů sociálních 
služeb, ze schválených výnosů vybraných místních 
vládních institucí z transferů a darů.  

Hlavní činnost:
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 
2012 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč.

Doplňková činnost:
Organizace v roce 2012 o doplňkové činnosti ne-
účtovala.

Zprávu podala: Bc. Jana Žouželková
ředitelka organizace
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p.o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2012

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu 2 778,00 2 144,40 1 952 744,51 91,06

spotřeba energie 3 666,00 3 671,10 3 434 618,43 93,56

opravy a udržování 1 004,00 1 427,80 1 430 462,02 100,19

cestovné 36,00 35,40 35 352,00 99,86

náklady na reprezentaci 14,00 10,60 10 530,00 99,34

ostatní služby 6 626,50 6 599,40 6 595 242,09 99,94

mzdové náklady 35 548,00 35 564,60 35 493 285,00 99,80

ostatní osobní náklady 754,00 760,20 759 468,00 99,90

mzdové náklady NP 0,00 264,30 263 873,00 99,84

zákonné sociální pojištění 12 266,50 12 198,10 12 197 932,00 100,00

jiné sociální pojištění 152,70 151,70 151 613,00 99,94

zákonné sociální náklady 1 905,80 1 657,20 1 659 238,00 100,12

jiné sociální náklady 255,60 0,00 0,00 0,00

jiné daně a poplatky 3,00 4,80 4 800,00 100,00

náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní náklady z činnosti 21,00 32,80 32 728,00 99,78

odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 854,00 1 846,40 1 846 962,50 100,03

odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 5 567,00 2 611,50 2 610 916,00 99,98

odpisy s dotací (403) 0,00 2 682,00 2 681 856,00 99,99

náklady s DDM 0,00 601,80 551 248,80 91,60

tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 -2,30 -2 284,90 99,34

ostatní finanční náklady 92,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 72 544,10 72 261,80 71 710 584,45 99,24

výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,30 0,00 0,00 0,00

výnosy z prodeje služeb 23 710,00 23 981,00 24 427 960,42 101,86

výnosy od zdravotních pojišťoven 1 300,00 1 300,00 1 500 585,75 115,43

jiné výnosy z vl. výkonů 11,00 11,00 113 830,00 1 034,82

výnosy z nájmu 0,00 3,00 2 954,00 98,47

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 1,20 1 147,40 95,62

výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 50,00 49 900,00 99,80

úroky 35,00 49,20 48 742,68 99,07

čerpání fondů 450,00 402,00 401 590,00 99,90

ostatní výnosy z činnosti 0,00 32,10 31 902,20 99,38

ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 25 470,80 28 019,80 26 720 200,00 95,36

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 5 567,00 2 611,50 2 610 916,00 99,98

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací 0,00 2 682,00 2 681 856,00 99,99

výnosy z rozp. ÚSC  rezerva 2 484,00 0,00 0,00 0,00

výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 13 516,00 13 119,00 13 119 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 72 544,10 72 261,80 71 710 584,45 99,24

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 145,75

průměrná mzda 20 444,00

plán (v tis. Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p.o. - 2012

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

správa kluby důchodců
pečovatelská 

služba

Denní pobyt 

pro mentálně 

postižené

domov 

pro seniory 

Kabelíkova

náklady 44 194,17 126 094,00 18 777 841,50 7 088 175,00 39 185 902,71

výnosy 44 194,17 126 094,00 18 777 841,50 7 088 175,00 39 185 902,71

   z toho příspěvky na provoz 0,00 125 600,00 8 893 600,00 3 043 700,00 9 587 900,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

městské jesle c e l k e m 

náklady 6 488 377,07 71 710 584,45

výnosy 6 488 377,07 71 710 584,45

   z toho příspěvky na provoz 5 069 400,00 26 720 200,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00

Náklady a výnosy - doplňková činnost (v Kč)

celkem

0,00

0,00

0,00

Nájem nebytových prostor

náklady

výnosy

výsledek hospodaření - zisk
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací (údaje v Kč)

Příspěvková organizace
Příspěvek

na provoz 

Výsledek 

hospodaření

hlavní činnost

Výsledek 

hospodaření 

doplňková činnost

Výsledek 

hospodaření celkem 

Úhrada ztráty 

za předchozí léta

Rezervní fond tvořený 

ze zlepšeného výsledku 

hospodaření

 Kulturní a informační služby města Přerova 10 544 405,04 -64 175,31 80 553,11 16 377,80 16 377,80

 Domovní správa města Přerova 12 742 290,03 -660 019,89 146 008,55 -514 011,34 146 008,55 -660 019,89

 Sociální služby města Přerova, p.o. 30 630 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p.o. 11 864 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Příspěvkové organizace celkem 65 782 319,07 -724 195,20 226 561,66 -497 633,54 146 008,55 -643 642,09

Poznámky: 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova vrátila přeplatek příspěvku ve výši 70 626,57 Kč začátkem roku 2013. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Přerova, p.o. po vyúčtování přeplatek příspěvku ve výši 1 299 600,00 Kč vrátila začátkem roku 2013 na účet zřizovatele. 

Příspěvková organizace Domovní správa města Přerova byla zrušena k 30.06.2012
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FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY
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tř. par. pol. orj. (údaje v tisících Kč)

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2012

v Kč 
%

1111 210  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 97 500,0              97 500,0                98 538 231,55                 101,1

1112 210  Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 9 800,0                5 686,6                  1 356 309,06                    23,9

1113 210  Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou) 8 500,0                8 500,0                  9 666 978,31                    113,7

1121 210  Daň z příjmů právnických osob 91 000,0              91 000,0                94 944 892,59                 104,3

1122 210  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,0              20 000,0                19 686 970,00                 98,4

1211 210  Daň z přidané hodnoty 210 000,0            203 000,0              191 569 937,99               94,4

1332 830  Poplatky za znečišťování ovzduší 170,0                   170,0                     205 200,00                       120,7

1333 830  Poplatky za uložení odpadů 1 700,0                1 700,0                  2 002 298,29                    117,8

1334 840  Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20,0                     20,0                       12 040,00                         60,2

1335 840  Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0                       1,0                         25 930,00                         -

1340 230
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

 využívání a odstraňování komunálních odpadů
23 000,0              23 000,0                22 218 342,13                 96,6

1341 230  Poplatek ze psů 1 450,0                1 460,0                  1 702 703,92                    116,6

1343 230  Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 200,0                1 200,0                  2 124 154,00                    177,0

1345 230  Poplatek z ubytovací kapacity 350,0                   350,0                     410 964,00                       117,4

1347 230  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -                        2 000,0                  2 076 846,00                    103,8

1351 230  Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 600,0                   803,0                     2 128 119,97                    265,0

1353 730  Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 200,0                1 200,0                  1 075 900,00                    89,7

1355 230  Odvod z výherních hracích přístrojů -                        21 276,6                31 333 107,06                 147,3

1361  Správní poplatky 9 528,5                9 563,5                  9 944 835,00                    104,0

1511 210  Daň z nemovitostí 34 000,0              34 000,0                34 029 036,00                 100,1

1  DAŇOVÉ PŘÍJMY 510 019,5    522 430,7     525 052 795,87     100,5

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 2 100,0                2 100,0                  2 787 762,49                    132,8

2321 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 10,0                     10,0                       637 387,00                       -

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 760,6                   737,8                     738 063,00                       100,0

3113 2111 610  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 133,9                   143,0                     143 082,16                       100,1

3313 2111 510  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 15,0                     15,0                       63 508,00                         423,4

3319 2111 110  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.) 115,0                   187,0                     135 550,00                       72,5

3349 2111 1XX  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce) -                        -                          71 451,60                         -

3612 2111 540  Příjmy z poskytování služeb a výrobků -                        -                          32 062,00                         -

3612 2111 620  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt) 5,0                       9,0                         7 000,00                           77,8

3632 2111 522  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 200,0                1 200,0                  938 061,00                       78,2

3639 2111 359  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 50,0                     50,0                       11 615,00                         23,2

3639 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 200,0                   350,0                     495 665,25                       141,6

4351 2111 620  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 17,0                     17,0                       8 800,00                           51,8

2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) -                        90,0                       90 000,00                         100,0

6171 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 60,0                     60,0                       21 088,20                         35,1

6409 2111 210  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) -                        -                          57 270,00                         -

3699 2112 310  Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla) 20,0                     20,0                       540,00                              2,7

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 130,0                   1 365,6                  1 469 968,00                    107,6

2122 241  Odvody příspěvkových organizací (KIS) 1 120,3                779,7                     779 455,04                       100,0

3111 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 626,1                   539,5                     539 539,00                       100,0

3113 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 7 650,8                5 574,1                  5 574 035,00                    100,0

3141 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS) 1 878,0                1 658,0                  1 658 059,00                    100,0

3141 2122 620  Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova) 330,0                   330,0                     309 332,50                       93,7

3314 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 10,5                     10,5                       10 536,00                         100,3

3612 2122 243  Odvody příspěvkových organizací (DSMP) 56,4                     1 456,4                  1 428 230,00                    98,1

2122 244  Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 5 567,0                1 302,7                  1 302 516,00                    100,0

2122 625  Odvody příspěvkových organizací (SSMP) -                        1 308,8                  1 308 400,00                    100,0

3612 2129 540  Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem -                        280,4                     699 790,32                       249,6

2131 530  Příjmy z pronájmu pozemků  1 552,0                1 857,0                  2 156 477,40                    116,1

2221 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží) 476,0                   476,0                     496 452,00                       104,3

3313 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.) 23,0                     23,0                       23 040,00                         100,2

3322 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek) 1 422,2                1 422,2                  1 309 206,20                    92,1

3412 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.) 4 320,0                4 320,0                  4 320 000,00                    100,0

Rozpočet statutárního města Přerov 2012 - příjmy

příloha č. 1/1
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3612 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty) 34 000,0              34 000,0                33 636 392,58                 98,9

3613 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory) 4 900,0                4 900,0                  4 944 547,00                    100,9

3639 2132 411  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 5,0                       5,0                         3 650,00                           73,0

3639 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4 618,2                4 618,2                  4 502 664,14                    97,5

3639 2132 522  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 4 680,6                4 680,6                  4 739 558,08                    101,3

2221 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 476,0                   476,0                     496 452,00                       104,3

3412 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.) 413,1                   413,1                     413 140,80                       100,0

3639 2133 51X  Příjmy z pronájmu movitých věcí 31,0                     101,0                     135 176,46                       133,8

6409 2133 210  Příjmy z pronájmu movitých věcí (oslavy) -                        -                          2 328,15                           -

6310 2141  Příjmy z úroků 1 200,0                1 234,1                  1 490 259,28                    120,8

6310 2142  Příjmy z podílů na zisku a dividend -                        -                          2 004,00                           -

2212  Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 538,0                4 885,7                  4 737 708,53                    97,0

2222  Ost. příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů -                        2 080,0                  2 156 815,00                    103,7

6402 2226 620  Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi -                        6,7                         6 668,00                           99,5

2229  Ostatní přijaté vratky transferů -                        3 065,5                  3 142 803,19                    102,5

2310  Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 90,0                     144,6                     179 218,88                       123,9

2321  Přijaté neinvestiční dary -                        12,0                       12 000,00                         100,0

2322  Přijaté pojistné náhrady 60,0                     590,8                     1 076 528,00                    182,2

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 179,2                   1 170,4                  1 658 275,83                    141,7

3725 2324 520  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 2 400,0                2 400,0                  2 450 988,00                    102,1

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 317,0                   317,0                     365 467,16                       115,3

2324 540  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené a nájmem) -                        13 300,0                13 887 471,64                 104,4

2329  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,0                       3,0                         15 317,00                         -

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. (dotace ze státního rozpočtu) 47 444,4              -                          -                                   -

2119 2343 220  Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,0                       5,0                         1 400,00                           28,0

2451 243  Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 10,0                     114,2                     568 049,00                       -

2  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 135 219,3    106 215,6     110 248 824,88     103,8

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 13 401,7              13 401,7                17 984 500,00                 134,2

3612 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka) 25 000,0              25 000,0                27 429 314,00                 109,7

3612 3112 510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP) 2 500,0                2 500,0                  2 753 111,00                    110,1

3612 3112 540 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí -                        -                          3 362 107,43                    -

3613 3112 5XX Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí -                        7 000,0                  4 123 440,00                    58,9

5311 3119 900 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku -                        39,4                       39 400,00                         100,0

2143 3129 210 Ostatní investiční příjmy j. n. -                        509,9                     509 890,38                       100,0

3  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 901,7      48 451,0       56 201 762,81       116,0

4111 210  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu -                        5 936,6                  5 936 495,00                    100,0

4112 210  Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu -                        50 620,6                50 620 600,00                 100,0

4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -                        6 896,3                  6 895 882,99                    100,0

4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 972,5                1 822,4                  1 800 175,00                    98,8

4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od krajů -                        2 642,3                  2 642 374,09                    100,0

4139  Ostatní převody z vlastních fondů -                        1 009,5                  1 009 484,68                    100,0

4213 210  Investiční přijaté transfery ze státních fondů -                        469,0                     469 000,00                       100,0

4216 210  Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -                        16 341,0                16 340 926,39                 100,0

4  PŘIJATÉ TRANSFERY 1 972,5        85 737,7       85 714 938,15       100,0

688 113,0    762 835,0     777 218 321,71     101,9

8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 000,0                152 002,5              -                                   0,0

8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 9 000,0                117 496,0              25 000 000,00                 21,3

8  FINANCOVÁNÍ 10 000,0      269 498,5     25 000 000,00       9,3

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 698 113,0    1 032 333,5 802 218 321,71     77,7

příloha č. 1/2
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6171 2111 339  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 30,0                     30,0                       45 831,00                         152,8

6171 2141 339  Příjmy z úroků 12,0                     12,0                       10 794,94                         90,0

2460 339  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 800,0                1 800,0                  1 904 429,00                    105,8

4134 339  Převody z rozpočtových účtů 4 765,0                4 787,5                  4 787 500,00                    100,0

8115 339  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -                        985,3                     -                                   0,0

6 607,0           7 614,8             6 748 554,94             88,6

 FOND ROZVOJE BYDLENÍ

6310 2141 245  Příjmy z úroků 0,5                       8,5                         9 269,57                           109,1

2412 245
 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

 subjektů - právnických osob
131,0                   126,0                     126 477,30                       100,4

2460 245  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 75,0                     74,0                       76 043,60                         102,8

8115 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -                        446,5                     -                                   0,0

206,5              655,0                211 790,47                32,3

 FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ

6310 2141 245  Příjmy z úroků 0,5                       4,5                         4 744,94                           105,4

2460 245  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 92,0                     79,0                       79 435,90                         100,6

8115 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 11,5                     371,5                     -                                   0,0

104,0              455,0                84 180,84                  18,5

 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 2141 245  Příjmy z úroků 70,0                     196,0                     190 831,19                       97,4

3611 2329 245  Ostatní nedaňové příjmy j. n. -                        -                          0,10                                  -

2412 245
 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

 subjektů - právnických osob
128,0                   110,0                     109 751,10                       99,8

2420 245
 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností

 a podobných subjektů
41,0                     36,0                       36 568,50                         101,6

2460 245  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 428,0                1 041,0                  1 066 229,10                    102,4

4139 245  Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP) 300,0                   1 100,0                  -                                   0,0

8115 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 036,0                -                          -                                   -

3 003,0           2 483,0             1 403 379,99             56,5

 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

6310 2141 210  Příjmy z úroků 0,4                       0,4                         523,84                              131,0

1014 2321 210  Přijaté neinvestiční dary -                        5,0                         8 000,00                           160,0

8115 523  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -                        20,0                       -                                   0,0

0,4                  25,4                  8 523,84                    33,6

 VÁNOČNÍ SBÍRKA 2011

6310 2141 210  Příjmy z úroků -                        -                          0,52                                  -

6409 2321 620  Přijaté neinvestiční dary -                        4,7                         4 731,00                           100,7

8115 620  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -                        4,8                         -                                   0,0

-                   9,5                    4 731,52                    49,8

 VÁNOČNÍ SBÍRKA 2012

6310 2141 210  Příjmy z úroků -                        -                          0,32                                  -

6409 2321 620  Přijaté neinvestiční dary -                        -                          3 238,00                           0,0

-                   -                     3 238,32                    0,0

 C E L K E M   P Ř Í J M Y 708 033,9    1 043 576,2 810 682 721,63     77,7

 z toho:  konsolidace 5 065,0           6 897,0             5 796 984,68             84,1

 financování (včetně zaokrouhlení) 11 047,5         271 327,1         25 000 000,00           9,2

 příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M) 691 921,4    765 352,1     779 885 736,95     101,9

příloha č. 1/3
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1361 230  Odbor ekonomiky 265,0                        265,0                        221 500,00                         83,6

1361 310  Odbor vnitřní správy -                            -                            3 890,00                            -

1361 530  Odbor správy majetku a komunálních služeb -                            -                            1 650,00                            -

1361 710  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 2 400,0                     2 400,0                     2 646 980,00                      110,3

1361 720  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 0,5                           0,5                           -                                    0,0

1361 730  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 5 500,0                     5 500,0                     5 696 590,00                      103,6

1361 740  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 650,0                        685,0                        689 625,00                         100,7

1361 820  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 500,0                        500,0                        472 200,00                         94,4

1361 830  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 3,0                           3,0                           118 100,00                         -

1361 840  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 210,0                        210,0                        94 300,00                           44,9

 Správní poplatky - celkem 9 528,5                 9 563,5                 9 944 835,00                104,0

          N á k l a d y   ř í z e n í    o   p ř e s t u p c í c h  

6171 2324 230  Odbor ekonomiky 2,0                           2,0                           -                                    0,0

6171 2324 720  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 60,0                          60,0                          50 547,20                           84,2

2299 2324 730  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 200,0                        200,0                        253 044,96                         126,5

2169 2324 740  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 10,0                          10,0                          4 000,00                            40,0

2169 2324 820  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 30,0                          30,0                          41 875,00                           139,6

3769 2324 830  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 5,0                           5,0                           6 000,00                            120,0

6171 2324 840  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 10,0                          10,0                          10 000,00                           100,0

 Náklady řízení o přestupcích - celkem 317,0                    317,0                    365 467,16                   115,3

 S a n k č n í   p l a t b y   p ř i j a t é   o d   j i n ý c h   s u b j e k t ů

6171 2212 230  pokuty 1 600,00                            

6409 2212 230  pokuty ze smluvních vztahů 128 500,00                         

3769 2212 230  ČIŽP 81 250,00                           

2212 230  Odbor ekonomiky 103,0                        103,0                        211 350,00                         205,2

6171 2212 620  pokuty 18 000,00                           

2212 620  Odbor sociálních věcí a školství -                            20,0                          18 000,00                           90,0

6171 2212 710  občanské průkazy 86 000,00                           

6171 2212 710  občanské průkazy (na místě nezaplacené) 24 427,00                           

6171 2212 710  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 85,0                          85,0                          110 427,00                         129,9

6171 2212 720  blokové pokuty 69 900,00                           

6171 2212 720  přestupky 353 808,10                         

6171 2212 720  pokuty na místě nezaplacené 12 944,79                           

6171 2212 720  pořádkové pokuty 1 300,00                            

6171 2212 720  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 490,0                        490,0                        437 952,89                         89,4

2299 2212 730  přestupky 1 911 186,61                      

2299 2212 730  blokové pokuty 20 700,00                           

2299 2212 730  pořádkové pokuty 3 545,98                            

2299 2212 730  oddělení dopravně správních agend 19 000,00                           

2299 2212 730  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 2 200,0                     2 200,0                     1 954 432,59                      88,8

2169 2212 740  blokové pokuty 42 950,00                           

2169 2212 740  pořádkové pokuty 2 500,00                            

2169 2212 740  přestupky, správní delikty 500,00                               

2169 2212 740  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 60,0                          60,0                          45 950,00                           76,6

2169 2212 820  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 200,0                        206,6                        150 900,00                         73,0

3769 2212 830  pokuty 93 200,00                           

3769 2212 830  SFŽP 2 000,00 -                           

3769 2212 830  obecně závazná vyhláška 19 000,00                           

3769 2212 830  50% obec 15 250,00                           

3769 2212 830  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 50,0                          50,0                          125 450,00                         250,9

6171 2212 840  přestupky 29 400,00                           

6171 2212 840  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 90,0                          90,0                          29 400,00                           32,7

5311 2212 900  blokové pokuty 900,0                        1 111,1                     1 148 400,00                      103,4

5311 2212 900  pokuty na místě nezaplacené 360,0                        360,0                        505 446,05                         140,4

5311 2212 900  Městská policie 1 260,0                     1 471,1                     1 653 846,05                      112,4

 Přijaté sankční platby - celkem 4 538,0                 4 775,7                 4 737 708,53                99,2

          S p r á v n í   p o p l a t k y 
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1014 5 230
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
200,0                      200,0                      115 337,00                       57,7

1014 5 510
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
100,0                      100,0                      37 356,00                         37,4

1014 5 840
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
10,0                        10,0                        -                                  0,0

1031 5 520  Pěstební činnost 10,0                        10,0                        9 059,00                           90,6

1037 5 840  Celospolečenské funkce lesů -                           305,2                      305 015,00                       99,9

1069 5 840  Ostatní správa v zemědělství 20,0                        20,0                        -                                  0,0

1  ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 340,0             645,2             466 767,00            72,3

5 241  Kulturní a informační služby města Přerova 10 511,1                 10 544,5                 10 544 405,04                  100,0

2141 5 120  Vnitřní obchod (marketing a propagace) 175,6                      245,2                      195 966,14                       79,9

2143 5 1XX  Cestovní ruch 258,0                      633,8                      545 813,75                       86,1

2169 5 820  Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 70,0                        70,0                        57 066,00                         81,5

2212 5 520  Silnice 1 550,0                   4 825,0                   3 752 437,00                    77,8

2212 6 520  Silnice 100,0                      1 313,7                   1 306 066,80                    99,4

2219 5 520  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60,0                        309,8                      226 507,00                       73,1

2219 6 520  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 238,3                      888,5                      674 065,34                       75,9

2221 5 730
 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace v městské

 a příměstské autobusové dopravě)
29 800,0                 31 971,5                 31 621 520,00                  98,9

2221 5 420  Provoz veřejné silniční dopravy -                           352,4                      352 351,89                       100,0

2221 5 520  Provoz veřejné silniční dopravy -                           155,0                      154 886,40                       99,9

2221 6 520  Provoz veřejné silniční dopravy -                           235,0                      234 320,00                       99,7

2223 5 730  Bezpečnost silničního provozu 41,1                        41,1                        17 935,00                         43,6

2321 5 520  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 1 050,0                   1 709,0                   1 662 224,00                    97,3

2321 6 520  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 50,0                        186,1                      61 800,00                         33,2

2369 5 840  Ostatní správa ve vodním hospodářství 60,0                        60,0                        9 346,80                           15,6

2  PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 43 964,1        53 540,6        51 416 711,16       96,0

3111 5 610  Předškolní zařízení 9 000,0                   8 932,5                   8 892 144,80                    99,5

3111 6 610  Předškolní zařízení -                           106,9                      106 900,00                       100,0

3113 5 512  Základní školy -                           830,0                      -                                  0,0

3113 5 610  Základní školy 28 070,0                 31 100,5                 31 048 101,69                  99,8

3141 5 610  Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 6 986,9                   6 577,9                   6 577 316,00                    100,0

3141 6 610  Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 189,0                      188 955,00                       100,0

3313 5 510  Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 765,0                      765,0                      663 025,16                       86,7

3314 5 610  Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 11 908,8                 13 055,7                 13 055 748,00                  100,0

3319 5 110  Ostatní záležitosti kultury 2 595,0                   3 076,0                   2 336 401,06                    76,0

3319 5 120  Ostatní záležitosti kultury 133,0                      213,0                      138 509,00                       65,0

3319 5 510  Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 30,0                        30,0                        4 860,00                           16,2

3322 5 110  Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 46,0                        46,0                        45 778,00                         99,5

3322 5 410  Zachování a obnova kulturních památek -                           70,0                        35 000,00                         50,0

3322 5 51X  Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek) 1 175,0                   1 366,1                   864 561,51                       63,3

3322 5 830  Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ aj.) 60,0                        60,0                        8 082,00                           13,5

3326 5 510
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)
1 340,0                   785,0                      96 836,75                         12,3

3326 6 510
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)
-                           215,0                      210 352,29                       97,8

3341 5 120  Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 500,0                   2 500,0                   2 384 175,00                    95,4

3341 5 520  Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 50,0                        50,0                        49 017,20                         98,0

3349 5 120  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 200,0                   1 395,0                   1 151 198,70                    82,5

3392 5 511  Zájmová činnost v kultuře 65,6                        65,6                        46 850,00                         71,4

3399 5 120  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 575,0                      575,0                      569 725,00                       99,1

3412 5 242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.) 30 106,5                 26 106,5                 26 106 500,00                  100,0

3419 5 900  Ostatní tělovýchovná činnost 15,0                        12,2                        12 189,00                         99,9

Rozpočet statutárního města Přerov 2012 - výdaje
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3421 6 520  Využití volného času dětí a mládeže -                           2 825,0                   704 885,00                       25,0

3549 5 620  Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 23,0                        6,0                          5 698,00                           95,0

3549 5 900  Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 45,0                        45,0                        44 959,01                         99,9

3612 6 240 Bytové hospodářství (Přerovská rozvojová, s.r.o.) -                           500,0                      500 000,00                       100,0

3612 5 243 Bytové hospodářství (DSMP) 22 369,7                 12 795,4                 12 742 290,03                  99,6

3612 6 540 Bytové hospodářství (DSMP - investice) 3 191,6                   3 191,6                   2 635 764,71                    82,6

3612 5 510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 7 034,0                   7 034,0                   4 231 598,00                    60,2

3612 5 360 Bytové hospodářství -                           688,0                      646 074,95                       93,9

3612 6 360 Bytové hospodářství -                           96,0                        95 788,80                         99,8

3612 5 330 Bytové hospodářství -                           3 457,0                   2 945 688,00                    85,2

3612 5 350 Bytové hospodářství -                           51,0                        51 000,00                         100,0

3612 5 220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) -                           1 840,0                   1 839 300,00                    100,0

3612 5 540 Bytové hospodářství -                           20 029,4                 17 094 443,85                  85,3

3613 5 540  Nebytové hospodářství -                           2 868,0                   2 498 778,33                    87,1

3613 5 510  Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 245,0                      245,0                      71 732,08                         29,3

3631 5 520 Veřejné osvětlení 7 800,0                   8 051,0                   7 631 585,55                    94,8

3631 6 520 Veřejné osvětlení 80,0                        430,0                      316 636,00                       73,6

3632 5 510 Pohřebnictví 40,0                        40,0                        39 982,80                         100,0

3632 5 620 Pohřebnictví 105,0                      170,0                      143 267,00                       84,3

3635 5 430 Územní plánování (studie a ÚPD) -                           43,0                        32 509,00                         75,6

3635 6 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 500,0                      2 336,0                   818 000,00                       35,0

3636 5 110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 178,0                      228,0                      227 334,00                       99,7

3639 5 420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) 14,0                        14,0                        6 252,00                           44,7

3639 5 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 280,0                      293,7                      245 020,00                       83,4

3639 6 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) -                           220,0                      118 800,00                       54,0

3639 5 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 9 000,4                   10 049,3                 7 512 555,27                    74,8

3639 6 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 790,0                      690,0                      310 756,40                       45,0

3639 5 52X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 750,0                      950,0                      708 940,82                       74,6

5 522 Komunální služby 92 365,5                 92 365,5                 92 311 775,32                  99,9

3639 5 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 2 100,0                   3 394,6                   1 958 791,86                    57,7

3639 6 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 200,0                   9 416,0                   8 115 725,00                    86,2

3716 5 830  Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 165,0                      142,5                      118 920,00                       83,5

3716 6 830  Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) -                           22,5                        22 200,00                         98,7

3722 5 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 700,0                      750,0                      264 529,00                       35,3

3722 5 830  Sběr a svoz komunálních odpadů 50,0                        50,0                        -                                  0,0

3725 5 520  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 2 400,0                   1 905,8                   305 964,00                       16,1

3725 6 520  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) -                           700,0                      193 864,98                       27,7

3729 5 520  Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 350,0                      350,0                      297 394,00                       85,0

3741 5 830  Ochrana druhů a stanovišť 100,0                      100,0                      94 301,00                         94,3

3745 5 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 5 370,0                   6 601,9                   5 738 487,20                    86,9

3745 6 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 250,0                      209,2                      188 610,00                       90,2

3792 830  Ekologická výchova a osvěta 134,1                      134,1                      84 406,00                         62,9

3  SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 256 252,1      293 451,4      268 506 834,12     91,5

4182 5 630  Příspěvek na zvláštní pomůcky -                           177,0                      176 952,00                       100,0

4183 5 630  Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu -                           26,4                        26 400,00                         100,0

4184 5 630  Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla -                           1,0                          1 020,00                           102,0

4185 5 630  Příspěvek na provoz motorového vozidla -                           34,6                        34 575,00                         99,9

4186 5 630  Příspěvek na individuální dopravu -                           1,3                          1 300,00                           100,0

5 244/625  Sociální služby města Přerova 31 037,8                 30 631,3                 30 630 716,00                  100,0

4329 5 62X  Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 100,0                      100,0                      94 173,00                         94,2

4342 5 620  Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití) 10,0                        10,0                        9 500,00                           95,0

4342 5 330  Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovník) 735,0                      735,0                      566 626,00                       77,1

4349 5 62X  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 370,0                      360,0                      346 684,50                       96,3

4351 6 540  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení -                           440,0                      329 253,62                       74,8

4357 5 620  Domovy (neinvestiční transfery obcím) 15,0                        2,0                          1 992,00                           99,6

4359 5 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče -                           16,7                        13 200,00                         79,0

4379 5 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 4,0                          4,0                          2 920,00                           73,0

příloha č. 2/2
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4379 5 635  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence -                           61,0                        46 077,00                         75,5

4399 5 620  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) 3,0                          3,0                          2 601,00                           86,7

4  SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 32 274,8        32 603,3        32 283 990,12       99,0

5212 5 130  Ochrana obyvatelstva 347,0                      317,0                      308 948,01                       97,5

5219 5 900  Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 35,0                        50,0                        49 975,45                         100,0

5279 5 130  Záležitosti krizového řízení j. n. 177,0                      207,0                      186 493,57                       90,1

5311 5 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 1 664,5                   1 907,5                   1 906 132,49                    99,9

5311 6 900  Bezpečnost a veřejný pořádek -                           767,8                      767 688,00                       100,0

5311 5 330  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 24 968,0                 24 818,0                 24 755 067,50                  99,7

5311 5 360  Bezpečnost a veřejný pořádek -                           586,8                      586 800,00                       100,0

5512 5 360  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 420,0                      532,6                      523 806,80                       98,3

5512 5 510  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 565,0                      565,0                      510 746,13                       90,4

5512 5 130  Požární ochrana - dobrovolná část 59,0                        79,0                        56 549,00                         71,6

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 28 235,5        29 830,7        29 652 206,95       99,4

6112 5 1XX  Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 038,8                   1 294,0                   1 082 109,06                    83,6

6112 5 330  Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 8 065,0                   7 915,0                   7 136 643,50                    90,2

6115 5 110  Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků -                           120,0                      51 712,00                         43,1

6115 5 330  Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků -                           1 058,0                   750 443,30                       70,9

6115 5 360  Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků -                           642,0                      593 688,00                       92,5

6171 5 1XX  Činnost místní správy (služby) 410,0                      410,0                      368 517,40                       89,9

6171 5 33X  Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 138 698,1               144 708,7               142 210 755,45                98,3

5 320  Veřejné zakázky -                           1 110,0                   64 284,00                         5,8

6 320  Veřejné zakázky -                           138,0                      90 000,00                         65,2

6171 5 35X  Činnost místní správy (informatika, GIS) 8 844,6                   13 564,1                 9 361 829,28                    69,0

6171 6 35X  Činnost místní správy (informatika, GIS) -                           1 684,0                   1 645 334,60                    97,7

6171 5 360  Činnost místní správy (správa) 20 033,0                 19 621,7                 18 736 038,22                  95,5

6171 6 360  Činnost místní správy (správa) 50,0                        1 549,1                   662 075,60                       42,7

6171 5 370  Činnost místní správy 200,0                      200,0                      35 293,50                         17,6

6171 5 2XX  Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 765,9                      1 065,9                   403 349,61                       37,8

6171 5 7XX  Činnost místní správy 55,0                        55,0                        24 600,00                         44,7

5 210  Úroky z úvěrů 9 500,0                   7 200,0                   3 288 176,73                    45,7

6310 5 2XX  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 400,0                      442,0                      218 690,84                       49,5

6320 5 500  Pojištění funkčně nespecifikované 6 700,0                   6 700,0                   6 613 377,00                    98,7

6330 5 330  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 4 765,0                   4 787,5                   4 787 500,00                    100,0

6399 5 210  Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 22 950,0                 23 077,0                 22 370 209,00                  96,9

6402 5 210  Finanční vypořádání minulých let -                           6 570,1                   6 570 010,55                    100,0

6409 5 110  Ostatní činnosti j. n. -                           360,8                      335 200,00                       92,9

6409 5 110  Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 277,0                      277,0                      275 512,40                       99,5

6409 5 630  Ostatní činnosti j. n. -                           0,8                          800,00                              100,0

6409 5 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 891,4                   14 069,3                 -                                  0,0

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 232 643,8      258 620,0      227 676 150,04     88,0

 Přímé podpory, granty a mimořádné dotace 19 409,0                 24 767,5                 24 532 067,68                  99,0

 Ostatní dotace a dary 8 650,0                   22 391,2                 18 901 347,50                  84,4

 Granty, podpory, dotace a dary 28 059,0        47 158,7        43 433 415,18       92,1

 Projektové dokumentace 2 631,7          13 502,6        5 642 238,60         41,8

 Investiční akce 37 340,0        266 609,0      132 889 522,43     49,8

 C E L K E M 661 741,0      995 961,5      791 967 835,60     79,5

8 210  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 36 372,0                 36 372,0                 36 371 800,00                  100,0

8  Financování - financování z tuzemska 36 372,0        36 372,0        36 371 800,00       100,0

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 698 113,0      1 032 333,5   828 339 635,60     80,2
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6171 5 339  Činnost místní správy 6 607,0                   7 614,8                   6 613 411,27                    86,8

6 607,0              7 614,8              6 613 411,27             86,8

 FOND ROZVOJE BYDLENÍ

6310 5 245  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,0                          5,0                          4 605,00                           92,1

6330 5 245  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200,0                      650,0                      -                                  0,0

8 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2,5                          -                           -                                  -

206,5                 655,0                 4 605,00                    0,7

 FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ

6310 5 245  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,0                          5,0                          4 563,00                           91,3

6330 5 245  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,0                      450,0                      -                                  0,0

104,0                 455,0                 4 563,00                    1,0

 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 5 245  Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky) 3 003,0                   913,0                      850 453,80                       93,1

6330 5 245  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně -                           1 000,0                   1 000 000,00                    100,0

8 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -                           570,0                      -                                  0,0

3 003,0              2 483,0              1 850 453,80             74,5

 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

1014 5 523
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
0,4                          25,4                        21 872,70                         86,1

0,4                     25,4                   21 872,70                  86,1

 VÁNOČNÍ SBÍRKA 2011

6330 5 200  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně -                           9,5                          9 484,68                           99,8

-                     9,5                     9 484,68                    99,8

 C E L K E M   V Ý D A J E 708 033,9      1 043 576,2   836 844 026,05     80,2

 z toho:  konsolidace 5 065,0              6 897,0              5 796 984,68              84,1

 financování (včetně zaokrouhlení) 36 374,5            36 942,4            36 371 800,00            98,5

 výdaje po konsolidaci (FIN 2-12M) 666 594,4      999 736,8      794 675 241,37     79,5
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5 610  Přímé podpory v oblasti sportu 9 160,0                     9 160,0                     9 160 000,00                      100,0

5 610  Grantový program v oblasti sportu 1 472,0                     1 457,0                     1 418 000,00                      97,3

5 610  Grantový program v oblasti volného času 135,0                        135,0                        130 000,00                         96,3

3419 5 610  Ostatní tělovýchovná činnost -                             3 090,0                     3 090 000,00                      100,0

 S P O R T 10 767,0              13 842,0              13 798 000,0                99,7

5 110  Přímé podpory v oblasti kultury 3 891,0                     3 891,0                     3 891 000,00                      100,0

5 110  Grantový program v oblasti kultury 360,0                        325,0                        312 000,00                         96,0

1069 5 110  Ostatní správa v zemědělství -                             10,0                          10 000,00                           100,0

2229 5 110  Ostatní záležitosti v silniční dopravě -                             30,0                          30 000,00                           100,0

3319 5 110  Ostatní záležitosti kultury -                             1 447,0                     1 441 988,00                      99,7

3329 5 110  Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 280,0                        280 000,00                         100,0

3429 5 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace -                             45,0                          45 000,00                           100,0

4345 5 110  Centra sociálně rehabilitačních služeb -                             10,0                          10 000,00                           100,0

 K U L T U R A 4 251,0                6 038,0                6 019 988,0                  99,7

5 620  Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví 3 044,0                     3 044,0                     3 044 000,00                      100,0

5 620  Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví 652,0                        652,0                        652 000,00                         100,0

5 620
 Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren,

 příspěvěk na pobytovou sociální službu)
345,0                        270,0                        97 000,00                           35,9

3599 5 620  Ostatní činnost ve zdravotnictví -                             15,0                          15 000,00                           100,0

4345 5 620  Centra sociálně rehabilitačních služeb -                             577,0                        577 000,00                         100,0

4349 5 620  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva -                             9,5                            9 484,68                             99,8

4359 5 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče -                             20,0                          20 000,00                           100,0

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 4 041,0                4 587,5                4 414 484,68                96,2

5 830  Přímé podpory v oblasti EVVO 200,0                        200,0                        200 000,00                         100,0

5 830  Dotace v oblasti EVVO 100,0                        100,0                        99 595,00                           99,6

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 300,0                   300,0                   299 595,00                   99,9

6409 5  Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 50,0                          -                             -                                     0,0

 OSTATNÍ 50,0                     -                        -                              0,0

 SPORT, KULTURA A JINÉ 19 409,0          24 767,5          24 532 067,68         99,0

OSTATNÍ DOTACE A DARY

2251 5 410  Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.) 3 000,0                     3 000,0                     3 000 000,00                      100,0

2251 6 410  Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.) 5 000,0                     6 770,0                     6 770 000,00                      100,0

3322 5 830  Zachování a obnova kulturních památek 150,0                        150,0                        150 000,00                         100,0

3699 6 410
 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb

 a územního rozvoje (infrastruktura)
500,0                        12 471,2                   8 981 347,50                      72,0

 OSTATNÍ DOTACE A DARY 8 650,0            22 391,2          18 901 347,50         84,4

 C E L K E M 28 059,0          47 158,7          43 433 415,18         92,1

 PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM,

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA LÉKÁREN A OSTATNÍ

příloha č. 2/5



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_____________________________________________________________________________________

orj.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2012

v Kč 
 % 

241  Kulturní a informační služby města Přerova 10 511,1       10 544,5       10 544 405,04      100,0

244/625  Sociální služby města Přerova 31 037,8       30 631,3       30 630 716,00      100,0

242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a. s.) 30 106,5       26 106,5       26 106 500,00      100,0

610  Městská knihovna 11 908,8       13 055,7       13 055 748,00      100,0

610  Školská zařízení 44 056,9       46 799,9       46 706 517,49      99,8

 Dotace, přímé podpory a grantový program 28 059,0       47 158,7       43 433 415,18      92,1

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2012

příloha č. 3



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

___________________________________________________________________________________

par. pol. orj.

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost 

v Kč 
%

2141 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 406,6                  406 214,04           99,9

2219 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 207,7                  207 666,00           100,0

3319 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 58,0                    58 200,00             100,3

3392 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 62,4                    62 375,00             100,0

3613 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 45,0                    45 000,00             100,0

 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 779,7              779 455,04       100,0

3539 2122 244/625  Odvody příspěvkových organizací 102,3                  101 872,00           99,6

4351 2122 244/625  Odvody příspěvkových organizací 45,9                    45 824,00             99,8

4356 2122 244/625  Odvody příspěvkových organizací 40,0                    39 940,00             99,9

4357 2122 244/625  Odvody příspěvkových organizací 2 423,3               2 423 280,00        100,0

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 2 611,5           2 610 916,00    100,0

3314 2122 610  Odvody příspěvkových organizací 10,5                    10 536,00             100,3

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 10,5                10 536,00         100,3

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU
VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY

příloha č. 4/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

___________________________________________________________________________________

par. orj.

 upravený 

rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost 

v Kč 
%

2141 241  Vnitřní obchod (příspěvek na provoz) 5 309,9            5 309 900,00            100,0

2141 241  Vnitřní obchod (odpisy nemov. majetku) 348,7               348 464,04               99,9

2141 241  Vnitřní obchod 5 658,6            5 658 364,04            100,0

2219 241  Ostatní záležitosti pozemních komunikací (příspěvek na provoz) 101,3               101 300,00               100,0

2219 241
 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

 (odpisy nemovitého majetku)
207,7               207 666,00               100,0

2219 241  Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezka) 309,0               308 966,00               100,0

3319 241  Ostatní záležitosti kultury (příspěvek na provoz) 3 961,2            3 961 200,00            100,0

3319 241  Ostatní záležitosti kultury (odpisy nemovitého majetku) 58,0                 58 200,00                 100,3

3319 241  Ostatní záležitosti kultury (oslavy) 4 019,2            4 019 400,00            100,0

3392 241  Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy - příspěvek na provoz) 550,4               550 400,00               100,0

3392 241
 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy - odpisy nemovitého
 majetku)

7,3                   7 275,00                   99,7

3392 241  Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 557,7               557 675,00               100,0

 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 10 544,5      10 544 405,04     100,0

3539 244/625
 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

 (příspěvek na provoz)
5 069,4            5 069 400,00            100,0

3539 244/625
 Ostatní zdravotnický zařízení a služby pro zdravotnictví
 (odpisy nemovitého majetku)

102,3               101 872,00               99,6

3539 244/625  Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 171,7            5 171 272,00            100,0

4351 244/625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

 samostatného bydlení (příspěvek na provoz)
9 039,2            9 039 200,00            100,0

4351 244/625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
 samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku)

45,9                 45 824,00                 99,8

4351 244/625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

 samostatného bydlení
9 085,1            9 085 024,00            100,0

4356 244/625  Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz) 3 312,3            3 312 300,00            100,0

4356 244/625
 Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého

 majetku)
40,0                 39 940,00                 99,9

4356 244/625  Denní stacionáře a centra denních služeb 3 352,3            3 352 240,00            100,0

4357 244/625  Domovy (příspěvek na provoz) 10 598,9          10 598 900,00          100,0

4357 244/625  Domovy (odpisy nemovitého majetku) 2 423,3            2 423 280,00            100,0

4357 244/625  Domovy (pro seniory) 13 022,2          13 022 180,00          100,0

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 30 631,3      30 630 716,00     100,0

3314 610  Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice,dotace) 12 018,7          12 018 724,00          100,0

3314 610  Činnosti knihovnické (regionální funkce) 1 037,0            1 037 024,00            100,0

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 13 055,7      13 055 748,00     100,0

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ
VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE

příloha č. 4/2



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek fondu k 01.01.2012 985 297,49               

 Příjmy:

 Převod přídělu z rozpočtu města 4 787 500,00            

 Příjmy z úroků 10 794,94                 

 Příjmy z chaty Svrčov 45 831,00                 

 Splátky půjček 1 904 429,00            

 Příjmy celkem 6 748 554,94            

 Výdaje:

 Bankovní poplatky 3 643,40                   

 Sportovní akce, zájezdy atd. 209 128,38               

 Chata Svrčov 217 850,19               

 Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci 1 069 409,30            

 Peněžité dary, věcné dary, pohoštění 704 240,00               

 Ochranné pomůcky - pitná voda 44 515,00                 

 Příspěvek na penzijní připojištění 2 364 300,00            

 Nákup služeb - závodní stravování 2 000 325,00            

 Korekce s výdajovým účtem 845,00                      

 Výdaje celkem 6 614 256,27            

 Zůstatek fondu k 31.12.2012 1 119 596,16            

Sociální fond

(v Kč)

příloha č. 5/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

FRB FNOBFPP FMB

 Zůstatek fondu k 01.01.2012 599 582,89       427 948,52       2 941 609,97    

 Příjmy:

 Úroky 9 269,57           4 744,94           190 831,19       

 Z toho:  úroky z půjček 6 383,00           2 867,30           176 215,90       

              úroky z prodlení 28,57                -                  504,00              

              běžné úroky 2 858,00           1 877,64           14 111,29         

 Splátky půjček 202 520,90       79 435,90         1 212 548,70    

 Převod z FRB a FNOBFPP do FMB -                  -                  -                  

 Ostatní příjmy jinde nezařazené -                  -                  0,10                 

 Celkem příjmy 211 790,47       84 180,84        1 403 379,99    

 Výdaje:

 Bankovní poplatky 4 605,00           4 563,00           1 550,80           

 Čerpání půjček -                  -                  848 903,00       

 Převod na FMB nebo základní účet -                  -                  1 000 000,00    

 Celkem čerpání 4 605,00          4 563,00          1 850 453,80    

 Zůstatek fondu k 31.12.2012 806 768,36       507 566,36       2 494 536,16    

FRB - Fond rozvoje bydlení

FNOBFPP - Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní

FMB - Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

(v Kč)

Fondy rozvoje bydlení

příloha č. 5/2



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek fondu k 01.01.2012 4 753,16                           

 Příjmy:

 Veřejná sbírka 4 731,00                            

 Přijaté úroky 0,52                                   

 Příjmy celkem 4 731,52                           

Výdaje:

Poplatky -                                    

Převod na základní běžný účet 9 484,68                            

Výdaje celkem 9 484,68                           

Zůstatek fondu k 31.12.2012 -                                   

 Zůstatek fondu k 01.01.2012 -                                   

 Příjmy:
 Veřejná sbírka 3 238,00                            
 Přijaté úroky 0,32                                   

 Příjmy celkem 3 238,32                           

Výdaje:
Poplatky -                                    

Převod na základní běžný účet -                                    

Výdaje celkem -                                   

Zůstatek fondu k 31.12.2012 3 238,32                           

Vánoční sbírka 2012

(v Kč)

Vánoční sbírka 2011

(v Kč)

příloha č. 5/3



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek fondu k 01.01.2012 175 390,04                     

 Příjmy:

 Přijaté dary 8 000,00                          

 Příjmy z úroků 523,84                             

 Příjmy celkem 8 523,84                         

 Výdaje:

 Úhrada kastrací zvířat 12 861,00                        

 Nákup čipů pro označení psů 9 011,70                          

 Bankovní poplatky -                                 

 Výdaje celkem 21 872,70                       

 Zůstatek fondu k 31.12.2012 162 041,18                     

Fond Útulek pro zvířata

(v Kč)

příloha č. 5/4



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek účtu k 01.01.2012 17 451 248,00                      

 Příjmy:

 Přijaté exekuce na plat 34 411,00                              

 SAD Trnava, a. s. - zvýšení kauce za pronájem 
 autobusového nádraží

9 255,00                                

 Kauce za dopravní přestupek 45 000,00                              

 Přijaté jistoty na veřejné zakázky a na úroky z nich 2 674 433,58                         

 Domovní správa města Přerova - dotace do fondu 
 oprav, kde byly prodány byty do doby vzniku 
 společenství

343 741,00                            

 Převod finančních prostředků na výplatu mezd
 za 12/2012 v lednu 2013

14 592 384,00                       

 Příjmy z úroků 6 271,37                                

 Příjmy celkem 17 705 495,95                      

 Výdaje: 

 Převod kauce za dopravní přestupek na pokutu 55 000,00                              

 Odvod exekuce Exekutorskému úřadu 34 411,00                              

 Dotace do fondu oprav 302 356,00                            

 Převod nalezených finančních prostředků po uplynutí 
 doby 6 měsíců ne příjmový účet

10 586,00                              

 Vratka jistot včetně úroků 2 949 433,58                         

 Převod přijatých úroků na příjmový účet 6 271,37                                

 Výplata mezd za 12/2011 v lednu 2012 16 473 462,00                       

 Výdaje celkem 19 831 519,95                      

 Zůstatek účtu k 31.12.2012 15 325 224,00                      

(v Kč)

Běžný účet cizích prostředků

příloha č. 6/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek účtu k 01.01.2012 -                                       

 Příjmy:
 Převod prostředků na kauce od Domovní správy
 města Přerova 

3 587 534,00                         

 Převod prostředků na kauce z rozpočtu města 1 900 000,00                         
 Převod prostředků na kauce z rozpočtu města (úroky) 39 000,00                              
 Vložené kauce 201 134,00                            

 Příjmy celkem 5 727 668,00                        

 Výdaje: 
 Vrácené kauce 188 004,00                            

 Výdaje celkem 188 004,00                           

 Zůstatek účtu k 31.12.2012 5 539 664,00                        

Běžný účet cizích prostředků

(v Kč)

kauce spojené s bydlením

příloha č. 6/2



v Kč

účelový vyčerpáno vráceno při

znak k 31.12.2012 fin. vypořádání

přípis MF - KÚ 4111 98 216 4 559 495,00 4 559 495,00 0,00

Město Přerov 150 000,00 150 000,00 0,00

Sociální služby města Přerova 65 000,00 65 000,00 0,00

přípis MF - KÚ 4111 98 008 20 000,00 20 000,00 0,00

přípis MF - KÚ 4111 98 193 1 142 000,00 1 142 000,00 0,00

4111 5 936 495,00 5 936 495,00 0,00

přípis MF - KÚ 4112 50 620 600,00 50 620 600,00 0,00

4112 50 620 600,00 50 620 600,00 0,00

MPSV - KÚ 4116 13 008 240 247,00 240 247,00 0,00

MPSV - KÚ 4116 13 305 162 000,00 162 000,00 0,00

MZ - KÚ 4116 15 091 28 248,00 28 248,00 0,00

MD - KÚ 4116 27 003 88 071,00 88 071,00 0,00

MZ - KÚ 4116 29 004 25 600,00 25 600,00 0,00

MZ - KÚ 4116 29 008 279 415,00 279 415,00 0,00

Zlepšení dostupnosti informací umístěných na internetu 36 000,00 36 000,00 0,00

Multimediální výuka v půjčovně pro děti 29 000,00 29 000,00 0,00

Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit 81 000,00 81 000,00 0,00

MK - KÚ 4116 34 070 8 000,00 8 000,00 0,00

MMR
město Klodzko

4116 17 007 8 370,39
poskytnuto 

zpětně
0,00

Na realizaci projektu "Rozšíření a výměna fondu zvukových knih" v rámci programu Knihovna 21. století

příloha č. 7/1
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Pro Městskou knihovnu v Přerově v rámci 

programu "Veřejné informační služby knihoven"
MK - KÚ 4116 34053

Centrální registr vozidel

Na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin

Projekt Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný produkt

polsko-českého pohraničí 

Dofinancování dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením, které byly pravomocně přiznány před 
koncem roku 2011 

Přehled účelových transferů přijatých v roce 2012 statutárním městem Přerov

Na částečné pokrytí nákladů spojených se 

zavedením povinnosti předávání Pomocného 

analytického přehledu (PAP) do centrálního 
systému účetních informací státu  

přípis MF - KÚ 4111 98 007

přijato Účelové určení transferu

Na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

přijato od pol.

Na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním volem do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev 
krajů, vyhlášených na 12. a 13.10.2012 

Na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky

 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Na realizaci "Programu péče o krajinu"

Na podporu poskytování sociálních služeb podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 Příspěvek na výkon státní správy a školství

Na činnost odborného lesního hospodáře

 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu



účelový vyčerpáno vráceno při

znak k 31.12.2012 fin. vypořádání

85 % z EU 32533123 410 344,30 410 344,30 0,00

15 % ze SR 32133123 72 413,70 72 413,70 0,00

85 % z EU 32533123 466 297,08 466 297,08 0,00

15 % ze SR 32133123 82 287,72 82 287,72 0,00

85 % z EU 32533123 895 850,02 895 850,02 0,00

15 % ze SR 32133123 158 091,18 158 091,18 0,00

85 % z EU 32533123 1 106 198,16 1 106 198,16 0,00

15 % ze SR 32133123 195 211,44 195 211,44 0,00

85 % z EU 32533123 350 364,56 350 364,56 0,00

15 % ze SR 32133123 61 829,04 61 829,04 0,00

85 % z EU 32533123 1 063 857,96 1 063 857,96 0,00

15 % ze SR 32133123 187 739,64 187 739,64 0,00

85 % z EU 32533123 730 529,78 730 529,78 0,00

15 % ze SR 32133123 128 917,02 128 917,02 0,00

4116 6 895 882,99 6 887 512,60 0,00

4121 1 492 468,00 1 492 468,00 0,00

4121 232 250,00 232 250,00 0,00

4121 75 457,00 75 457,00 0,00

4121 1 800 175,00 1 800 175,00 0,00

KÚ 4122 00 204 1 037 024,00 1 037 024,00 0,00

KÚ 4122 00 212 50 000,00 50 000,00 0,00

KÚ 4122 00 212 100 000,00 100 000,00 0,00

KÚ 4122 00 212 40 000,00 40 000,00 0,00

KÚ 4122 00 212 20 000,00 20 000,00 0,00

ZŠ v Přerově, Svisle 13 KÚ 4122 00 112 25 000,00 25 000,00 0,00

ZŠ v Přerově, Trávník 27 KÚ 4122 00 112 6 250,00 6 250,00 0,00

 Dojíždějící žáci (odbor sociálních věcí a školství)
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příloha č. 7/2

pol. přijato

ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11

Na realizaci projektu v rámci Programu podpory 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Olomouckého kraje 

ZŠ Přerov, U Tenisu 4

Na částečnou úhradu nákladů na 1. etapu projektu Stopami Žerotínů v roce 2012 

Na částečnou úhradu nákladů na Vavřinecké hody v Přerově

Na plnění regionální funkce Městské knihovny v Přerově

 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Na přípravu a realizaci výstavy "Toulky Přerovskou minulostí " (KIS) 

Na přípravu a realizaci akce "Oslavy dne vítězství" (KIS)

 Veřejnoprávní smlouvy (odbor vnitřní správy)

 Úhrada nákladů na provoz sociálních služeb (odbor sociálních věcí a školství)

 Účelové určení transferu přijato od

4116

 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

ZŠ Přerov, Svisle 13

ZŠ Přerov, Trávník 27

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 4116

ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 4116

4116

4116

4116

Dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek 

pro vzdělávání na ZŠ, prioritní osy 1 Počáteční 
vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí,

Hranická 14
4116



účelový vyčerpáno vráceno při

znak k 31.12.2012 fin. vypořádání

KÚ 4122 00 213 200 000,00 200 000,00 0,00

KÚ 4122 00 550 279 448,00 279 448,00 0,00

Pro jednotky dobrovolných hasičů na odbornou přípravu KÚ 4122 14 004 10 570,00 10 570,00 0,00

KÚ 4122 49595013 303 615,00 poskyt. zpětně 0,00

85 % z ESF 32533006 484 897,02 484 897,02 0,00

15 % ze SR 32133006 85 570,07 85 570,07 0,00

4122 2 642 374,09 2 338 759,09 0,00

SFDI 4213 91628 469 000,00 poskyt. zpětně 0,00

4213 469 000,00 0,00 0,00

MMR 4216 17880 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00

MMR
 město Klodzko

4216 17883 29 492,39

EU 36517871 991 296,00

SR 36117870 174 934,00

EU 36517871 843 674,00

SR 36117870 148 883,00

EU 36517871 975 300,00

SR 36117870 172 111,00

EU 36517871 1 222 361,00

SR 36117870 215 710,00

Jižní čtvrť I/9-12 EU 4216 3 257 155,00 3 151 585,00 0,00

Jižní čtvrť III/1-3 EU 4216 4 310 010,00 4 169 760,00 0,00

4216 16 340 926,39 11 321 345,00 0,00

84 705 453,47 78 904 886,69 0,00
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příloh
a č. 7/3

 Účelové určení transferu přijato od pol. přijato

36517871

 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

4216Jižní čtvrť II/5 p
o

s
ky

tn
u

to
 z

p
ě

tn
ě

0,00

4216Jižní čtvrť IV/4, 5

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Pro ZŠ Přerov, B. Němcové 16, na realizaci akce centrum podpory žáků se sociokulturně znevýhodněného 
prostředí v rámci globálního  grantu "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků ze speciálními 

vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji" 

 Dětské hřiště

4122

Na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje

Na zajitění koncertu Moravské filharmonie Olomouc v rámci oslav státního svátku 28. října v Přerově 

Cyklostezka Osmek

4216Jižní čtvrť III/6, 7

4216Husova 7

 Regenerace a revitalizace bytového 

 domu IPRM 

Projekt Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný produkt

polsko-českého pohraničí 

Regenerace panelového sídliště Přerov - Předmostí, 9. etapa - 

 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY

Na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací nutných k obnovení základních funkcí
poškozeného majetku a území, způsobených povodní z května a června 2010



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2012

_________________________________________________________________________________

Rozpočtový rok 2012 (údaje v Kč)

Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 779 885 736,95

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů -794 675 241,37

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů -14 789 504,42

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 25 000 000,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků -36 371 800,00

Deponovaná částka na DPH za 12/2012 296 442,66

Výsledek roku 2012, včetně financování -25 864 861,76

Sociální služby města Přerova 1 299 600,00

Kulturní a informační služby města Přerova 70 626,57

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací 1 370 226,57

Vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče z minulých let -4 550,00

Vratka poměrné části jednorázové úhrady obci Majetín -24 000,00

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem) -28 550,00

Zůstatek roku 2012 - po vypořádání, včetně financování -24 523 185,19

Z toho běžné účty fondů -5 093 746,54

Podílové listy -1 001 500,00

Mezisoučet -30 618 431,73

Počáteční stav běžných účtů k 01.01.2012 159 504 562,26

Podílové listy 1 001 500,00

Finanční prostředky k rozdělení 129 887 630,53

 Finanční vypořádání roku 2012

příloha č. 8/1
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Rezervace finančních prostředků (EKO-KOM) -9 029 396,14

Posílení a rezerva pro Městskou knihovnu ve schváleném rozpočtu 2013 -160 000,00

Vlastní prostředky na realizaci investiční akce ZŠ U tenisu
 - energetická opatření - zateplení ve schváleném rozpočtu 2013

-21 219 200,00

Schválené převody finančních prostředků do rozpočtu 2013
a nové investiční akce 2013

-53 224 100,00

Zapojeno rozpočtovými opatřeními do rozpočtu roku 2013 -826 100,00

Finanční prostředky k rozdělení po odečtu

rezervací a schválených rozpočtových opatřeních
45 428 834,39

obsaženo v předlohách pro ZM 15. 4. 2013:

peněžitý dar Frenštát pod Radhoštěm -100 000,00

Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků -6 370 500,00

Rozpočtové opatření č. 5 -38 670 500,00

Zbývající finanční prostředky 287 834,39

příloha č. 8/2
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Náklady z činnosti 503 429 936,33

Finanční náklady 3 328 548,04

Náklady na transfery 175 804 765,29

Náklady celkem 682 563 249,66

Výnosy z činnosti 185 126 041,69

Finanční výnosy 1 467 653,07

Výnosy z daní a poplatků 486 585 073,03

Výnosy z transferů 67 400 541,34

Výnosy celkem 740 579 309,13

Výsledek hospodaření před zdaněním 58 016 059,47

Daň z příjmů 19 686 970,00

Výsledek hospodaření po zdanění 38 329 089,47

Součástí závěrečného účtu a výroční zprávy je také informace o dosaženém výsledku
hospodaření. Tato informace je výsledkem reformy účetnictví státu, jehož nedílnou
součástí jsou i územně samosprávné celky. Cílem reformy je přiblížení účetnictví obcí 
způsobům účtování podnikatelů.
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty představuje rozdíl mezi skutečnými
výnosy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny a skutečnými náklady
(včetně nepeněžních nákladů typu odpisů, opravných položek, rezerv bez ohledu na
to, zda byly či nebyly zaplaceny). Zatímco rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M) zobrazuje zůstatek
finančních zdrojů hospodaření na bázi toku hotovosti. Jedná se tedy o hodnoty
jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek.

(dle Výkazu zisku a ztráty, v Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2012

příloha č. 9
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podíl v %

30,55

-            

Regionální letiště Přerov 33

-            

-            

podíl v %

100

100

40,00

Přehled majetkových podílů statutárního města Přerova ve společnostech

k 31.12.2012

akciová společnost počet akcií nominální hodnota 1 akcie v Kč

Teplo Přerov 2
172 339 000,00

100
2 794 000,00

Vodovody a kanalizace Přerov 302 403 1 000,00

Dalkia Česká republika 25

99 10 000,00

společnost s ručením omezeným vklad v Kč

ČEZ

Přerovské strojírny

40

39

100,00

1 000,00

Dividendy přijaté v roce 2012

akciová společnost datum přijetí částka v Kč

Přerovská rozvojová 200 000,00

Technické služby města Přerova 77 548 000,00

ČEZ 01.08.2012 1 530,00

Dalkia Česká republika 11.09.2012 474,00

příloha č. 10



Výše přijatého Rok přijetí Poslední splátka Zůstatek úvěru Splátky úvěru Zůstatek úvěru

úvěru úvěru v roce k 01.01.2012 v roce 2012 k 31.12.2012

Investiční akce r. 2005-2007 130 000 000 ČS, a. s. 2005-2007 2015 52 000           13 000         39 000         

Investiční akce r. 2007-2009 50 000 000    KB, a. s.  2007-2009 2017 30 000           5 000           25 000         

Akce 2008-2013 300 000 000 Dexia Kommunalkredit Bank AG    2008-2013 * 2023 288 000         18 000         295 000       

Vodovod Penčice 5 019 000      ČMZRB, a. s. 2006 2021 3 625             372              3 253           

Zajištění přenosu dat
a informací v územní
samosprávě města Přerova

100 000 000 ČS, a. s. 2012 2014 -                     -                   -                   

Celkem úvěry 585 019 000 373 625         36 372         362 253       

 * úvěr lze opakovaně čerpat do 31.12.2013, v roce 2012 byl čerpán ve výši 25 mil. Kč. 
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Zadluženost statutárního města Přerova
(v tis. Kč)

stav k 31.12.2012



Úvěry statutárního města Přerova (v tis. Kč)

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Invest. akce 2005-2007 130 000 Česká spořitelna, a. s. 13 000 377 39 000 13 000 500 26 000 13 000 288 13 000 13 000 90 0

Invest. akce 2007-2009 50 000 Komerční banka, a. s. 5 000 172 25 000 5 000 300 20 000 5 000 262 15 000 5 000 186 10 000

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 372 -      3 253 372 -      2 881 372 -      2 509 372 -      2 137

Akce 2008-2013* 300 000 Dexia Kommunalkredit Bank AG 18 000 2 739 295 000 18 000 5 000 299 000 29 700 4 315 269 300 29 700 4 490 239 600

Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova 
100 000 Česká spořitelna, a. s. -      -      -       -      1 760 43 100 81 400 1 500 - -      -      -        

Celkem 585 019 36 372 3 288 362 253 36 372 7 560 390 981 129 472 6 365 299 809 48 072 4 766 251 737

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Invest. akce 2007-2009 50 000 Komerční banka, a. s. 5 000 113 5 000 5 000 35 0 -      -      -       -      -      -        

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 371 -      1 766 372 -      1 394 372 -      1 022 372 -      650

Akce 2008-2013 300 000 Dexia Kommunalkredit Bank AG 29 700 4 540 209 900 29 700 3 940 180 200 29 700 3 340 150 500 29 700 2 740 120 800

Celkem 355 019 35 071 4 653 216 666 35 072 3 975 181 594 30 072 3 340 151 522 30 072 2 740 121 450

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 372 -      278 278 -      0 - -      - -      -      -        

Akce 2008-2013 300 000 Dexia Kommunalkredit Bank AG 29 700 2 140 91 100 29 700 1 538 61 400 29 700 935 31 700 29 700 333 2 000

Celkem 305 019 30 072 2 140 91 378 29 978 1 538 61 400 29 700 935 31 700 29 700 333 2 000

* úvěr lze opakovaně čerpat do 31.12.2013

pozn. v rozpočtu na rok 2013 rozpočtovány úroky ve výši 7.760 tis. Kč (200 tis. Kč na případné úroky z kontokorentního úvěru) 
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číslo ukazatel

1 Počet obyvatel (k 31.12.2011 - ČSÚ) 45 082,00

2 Příjem celkem (po konsolidaci) 779 885,74 

3 Úroky 3 288,18 

4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 36 371,80 

5 Dluhová služba celkem 39 659,98

6 Ukazatel dluhové služby (v %) 5,09

7 Aktiva celkem * 5 665 312,91

8 Cizí zdroje * 505 617,55

9 Stav na bankovních účtech * 180 969,76 

10 Úvěry a komunální dluhopisy * 362 252,95 

11 PNFV a ostatní dluhy * 0,00 

12 Zadluženost celkem 362 252,95

13 Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům (v %) 8,92

14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 71,65

15 8leté saldo -186 381,37 

16 Oběžná aktiva * 292 868,29

17 Krátkodobé závazky * 104 594,36

18 Celková likvidita 2,80

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

* zdroj údajů - součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené příspěvkové organizace 

Statutární město Přerov

Algoritmy SIMU

(údaje v tis. Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

stav k 31.12.2012

příloha č. 12
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A. POHLEDÁVKY ODBORU EKONOMIKY

DDP pol. Druh příjmu 31.12.2011 31.12.2012

Poplatky 14 609 313,15 14 070 478,60

401 1332 Poplatek za znečištění ovzduší 2 100,00 9 875,00

1101 1337 Poplatek za komunální odpad        9 053 700,16 8 526 777,40

1102 1341 Poplatek ze psů 203 885,29 184 760,50

1103 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 22 452,00 69 315,00

1105 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 36 223,70 56 867,70

1106 1347 Poplatek z výher.hracích přístr.+ost.techn.zařízení 5 270 163,00 5 218 883,00

1110 1361 Správní poplatky,výh.hrací přístr.-odbor ekon. 1 200,00 4 000,00

2324 Pokuty - náklady řízení  celkem 594 056,23 552 372,14

1143 z toho: OE - odbor ekonomiky 0 0

1401 SPRAV - přestupky a správní agenda 237 614,69 194 796,44

1601 OD - dopravně správní agenda 313 264,54 303 419,58

903 ŽÚ - živnostenský úřad 11 650,00 15 000,00

1001 SÚ - stavební úřad 17 500,00 26 156,12

403 ŽP - ochr. život. prostř. a pam.péče 3 000,00 4 000,00

1703 ZEM- vodní hospodářství a zemědělství 11 000,00 9 000,00

2212 Pokuty celkem 8 454 915,27 8 832 386,52

301 z toho: SOC- sociální dávky 2 000,00 0

1503 SSAZ - sociální služby a zdravotno 2 000,00 2 000,00

1111 OE - odbor ekonomiky 4 100,00 9 100,00

1402 SPRAV - přestupky a správní agenda 1 643 538,05 1 348 997,75

1407 občan. na místě nezapl.- blok.pokuty 0 83 086,91

1602 OD - dopravně správní agenda 4 737 715,82 5 202 993,46

901 ŽÚ - živnostenský úřad 196 938,91 171 124,51

1002 SÚ - stavební úřad 312 922,44 370 422,44

402 ŽP - ochrana život.prostředí a pam. péče 320 960,00 345 158,00

1701 ZEM- vodní hospodářství a zeměděl. 27 100,00 75 700,00

801 MP - Městská policie 1 207 639,95 1 223 803,45

1137 2212 Pokuty ze smluvních vztahů 2 400,00 2 400,00

1135 2123,223 Odvody za porušení  rozpočt. kázně 8 628,00 8 628,00

1136 2123,223 Úrok-odvody za poruš. rozpočt.kázně 9 228,00 9 228,00

1139 2324 Náhrady škod na majetku 101 016,00 39 277,00

1134 2324 Faktury po lhůtě splatnosti - celkem 431 955,20 423 955,20

1144 2324 Faktury po lhůtě splatnosti - výdajový účet 2 930,00 2 930,00

KOF 31100 Faktury po lhůtě splatnosti KOF 68 849,46 78 625,70

1113 2324 Úroky z prodlení - faktury 2 899 839,20 3 249 401,16

1114 2324 Úroky z prodlení - ostatní pohledávky 14 654,64 9 998,22

1133 2329 Ostatní pohledávky 782 073,45 766 073,45

1112 2329 TKO svoz min.léta 16 096,00 16 096,00

211 Pohledávky převzaté z Technických služeb 251 859,65 251 426,69

POHLEDÁVKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA

A JÍM ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

příloha č. 14/1
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DDP pol. Druh příjmu 31.12.2011 31.12.2012

Převzaté pohledávky od 01.07.2012 ze SVS 0 653 866,00

4175,418 z toho: Dávky soc. péče rodinám s dětmi a nezam. 0 521 734,00

4174,9,4183 Dávky soc. péče starým a zdrav. postiž. obč. 0 0

4184 Příspěvek na pořízení motorového vozidla 0 134 132,00

4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0

1145 Splátky půjček- obyvatelstvo 10 483,00 482 774,00

1150 Úroky z prodlení 0 11 663,78

účet 315 30 Pokuty za porušení zákona o odpadech 25 000,00 24 000,00

 ODBOR EKONOMIKY CELKEM 28 283 297,25 29 485 580,46

B. POHLEDÁVKY ODBORU SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

DDP pol. druh příjmu 31.12.2011 31.12.2012

2303 2131 Celkem nájemné z pozemků 41 962,50 127 474,50

2304 2131 Úroky z prodlení - nájemné z pozemků 4 117,95 3 567,75

701 2132 Nájemné ostatních nemovitostí 494 035,84 517 140,28

701 2132 Úroky z prodlení - nájemné ost. nemovitostí 30 860,83 50 337,90

702 2133 Nájem věcí movitých 5 542,00 0

708 2133 Úroky z prodlení - nájem věcí movitých 638,36 0

704 3112 Prodej ostatních nemovitostí 615 000,00 609 000,00

709 3112 Úroky z prodlení - prodej ost. nemovitostí 1 573 508,48 1 573 508,43

713 2111 Stočné VAK - místní části 50 520,00 30 181,00

716,3901 2111 TS - hrobová místa 9 505,00 100 442,00

Celkem 2 825 690,96 3 011 651,86

B.2 Pohledávky oddělení bytové správy 31.12.2011 31.12.2012

Byty - nájem 0 5 340 944,42

Nebytové prostory - nájem 0 356 854,00

Byty - služby 0 4 377 080,00

Nebytové prostory - služby 0 225 406,00

Přefakturace 0 734 320,52

Kolkovné 0 808 509,00

Úrok z prodlení na nájemném a službách - nebyt. prostory 0 183 239,00

Poplatek z prodlení k přefakturacím 0 50 307,75

Poplatek z prodlení 0 45 394 812,00

Celkem 0 57 471 472,69

B.3 Pohledávky ve správě Domovní správy města Přerova 31.12.2011 31.12.2012

Poplatek z prodlení u nájemného - byty 26 045 146,00 0

Úrok z prodlení u nájemného - nebyt. prostory 231 309,00 0

Dlužné nájemné  - byty 7 647 028,00 0

Dlužné nájemné  - polyfunkční byty 8 443,00 0

Dlužné nájemné - nebytové prostory 625 199,00 0

Ostatní náhrady - kolkovné 905 800,00 0

Celkem 35 462 925,00 0

B. ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB CELKEM 38 288 615,96 60 483 124,55
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C. POHLEDÁVKY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Pohledávky Odboru sociálních věcí a školství 31.12.2011 31.12.2012

Dávky soc. péče rodinám s dětmi a nezaměstnaným 2 432 005,65 0

Dávky soc. péče starým a zdrav. postiž. občanům 17 579,00 0

Příspěvek na pořízení motorového vozidla 586 736,00 0

Příspěvek na provoz motorového vozidla 141 115,00 0

Půjčky obyvatelstvu 0 0

Hmotná nouze 767 870,00 0

ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCÍ A ŠKOLSTVÍ CELKEM 3 945 305,65 0

D. POHLEDÁVKY PŔÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

31.12.2011 31.12.2012

Přísp. organizace evidované ODBOREM SOC.VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 19 369,69 67174,15

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 24 051,00 30841,42

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA,  P.O. 18 198,90 15914,00

DOMOVNÍ SPRÁVA MĚSTA PŘEROVA 32 278 797,94 0

z toho: Dluhy na službách z bytů za r. 1993 - 1998 68 591,00 0

Dluhy na službách z bytů za r. 1999 - 2010/2011 3 433 474,00 0

Nedoplatky z vyúčt. služeb za byty za r. 1999 - 2010/2011 1 127 665,00 0

Dluhy na službách z nebyt. prostor za r. 1993 - 2010/2011 107 663,00 0

Nedopl. z vyúčt. služeb nebyt. prostor  za r. 1993 - 2010/2011 137 291,00 0

Úrok z prodlení za služby u nebyt. prostor 77 228,00 0

Poplatek z prodlení na službách celkem 25 999 825,00 0

Přefakturace - pohledávky za jističe, exekuční vystěhování 1 252 149,37 0

Úrok z prodlení k přefakturacím 74 911,57 0

POHLEDÁVKY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CELKEM 32 340 417,53 113 929,57

z toho poplatek z prodlení za služby - byty 25 999 825,00 0

E. POHLEDÁVKY CELKEM

31.12.2011 31.12.2012

POHLEDÁVKY MĚSTA CELKEM 70 517 218,86 89 968 705,01

z toho poplatek z prodlení u nájemného - byty 26 045 146,00 x

POHLEDÁVKY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM 32 340 417,53 113 929,57

z toho poplatek z prodlení u služeb - byty 25 999 825,00 x

POHLEDÁVKY CELKEM 102 857 636,39 90 082 634,58

z toho poplatek z prodlení u bytů 52 044 971,00 45 394 812,00

31.12.2011 31.12.2012

Podrozvahové účty - pohledávky města 10 244 098,73 11 409 753,18
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