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Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na svém 94. zasedání dne 01.09.2010 :

1. Podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zprávu o restrukturalizaci 
příspěvkových organizací statutárního města Přerova za období 2008-2009. 

2.   Podala návrh Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova zabývat se jedenkrát 
ročně (při projednávání závěrečného účtu) výsledky restrukturalizace jednotlivých 
organizací T: duben 2011 

3.   Uložila tajemníkovi MMPr naplnit doporučení a úkoly uvedené v důvodové zprávě tohoto 
materiálu a průběžně, 2x ročně, informovat Radu města Přerově T: 30.06.2011

Zastupitelstvo města Přerova na svém 32. zasedání dne 06.09.2010 přijalo usnesení, kterým:

1.   Schválilo zprávu o restrukturalizaci příspěvkových organizací statutárního města Přerova 
za období 2008-2009.

2.   Uložilo Radě města Přerova zabývat se jedenkrát ročně (při projednávání závěrečného 
účtu) výsledky restrukturalizace jednotlivých organizací. T: 30.06.2011

Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání dne 18.04.2011 změnilo své usnesení takto:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání „ukládá Radě města Přerova zabývat se 
jedenkrát ročně výsledky restrukturalizace jednotlivých příspěvkových organizací, a to 
za období 2010, 2011 a 2012.

T: 30.09. následujícího roku   
Na základě výše uvedených usnesení je zastupitelstvu města předkládána zpráva jednotlivých 
ředitelů organizací.

Teplo Přerov a.s. 

Převážná část činností bývalé příspěvkové organizace Služby města Přerova (dále jen SMP),
konkrétně středisko plavecký areál a zimní stadion se všemi doplňkovými činnostmi, přešly od 1. 5. 
2008 pod nového provozovatele - obchodní společnost Teplo Přerov a.s. (dále jen společnost Teplo).

Financování těchto služeb je řešeno formou poskytování dotace, která vycházela z rozpočtu 
roku 2008 a byla navyšována v dalších letech o inflační koeficient. Přestože dochází 
k rozšiřování služeb v porovnáním s činností bývalé příspěvkové organizace, není dotace 
(kromě výše zmíněného koeficientu) dále navyšována. Pro průhlednost financování bylo 
dohodnuto vykazování hospodaření jednotlivých středisek samostatně. Z tohoto přehledu je 
pak zřejmé, kde společnost dosáhla snížení nákladů a zvýšení tržeb. Z ekonomického hlediska 
lze zhodnotit, že došlo ke snížení nákladů na tyto činnosti a naopak zvýšení tržeb. Jedním 
z podstatných důvodů snížení nákladů byla optimalizace počtu pracovníků sportovních 
zařízení, spolupráce mezi nimi a ostatními pracovníky společnosti. Dalších úspor bylo 
dosaženo díky novým technologiím, zavedením úsporných opatření (striktní dodržování 
výběrových řízení na jednotlivé akce při dodávkách materiálu a prací) apod. Investováním do 
obou areálů se snížily provozní náklady, stávající sportoviště se zatraktivnila  a tím se 
dosáhlo větší návštěvnosti a zvýšení příjmů tržbami od návštěvníků.
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Přehled dotací:

Rok Dotace města Náklady Výnosy Úspora

sportovišť sportovišť

2008 17 761,20 (*) 22 445,50 9 009,60 4 325,30

2009 28 321,00 29 980,60 14 599,70 12 940,10

2010 29 368,90 30 454,05 16 726,98 15 641,83

2011 29 545,10 30 421,61 17 392,09 16 515,58

2012 (**) 30 106,50 29 916,08 18 460,76 18 651,18

CELKEM 135 102,70 143 217,84 76 189,13 68 073,99

(*) dotace za období od 1.5.2008 do 31.12.2008
(**) v dotaci města a v úsporách není zohledněn nákup sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského (4 mil. Kč)

Rok 2008 :
Z úspor finančních prostředků vyčleněných na sportoviště byla provedena celá řada 
investičních akcí. Mezi ně patří instalace turniketů na bazéně i koupališti Penčice, úpravy 
dětského bazénu v Přerově, opravy v restauraci na bazéně, modernizace technologie bazénu, 
rekonstrukce oken a dveří na zimním stadionu a další. Nejrozsáhlejšími akcemi pak byla 
celková rekonstrukce šaten (5 598 tis. Kč) a instalace whirlpoolů (5 946 tis. Kč). Obě tyto 
akce byly realizovány na přerovském bazéně. 

Rok 2009 :
V roce 2009 došlo k další úspoře nákladů, a to v průměru až ve výši cca 1,3 milionu Kč 
měsíčně. Společnost provedla další opravy investičního charakteru, a to přístavbu dětského 
bazénu včetně vybavení, vybudování dvoupruhové skluzavky na koupališti Penčice, včetně 
parkoviště a jiné. 
Rovněž Zimní stadion prošel v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí (nové tribuny, zúžení ledové 
plochy, nový bufet atd.). Rekonstruován byl i Hotel Zimní stadion (hotelové pokoje). 

Rok 2010 :
V roce 2010 došlo, tak jako v předchozím roce, k další úspoře nákladů, a to v průměru až ve 
výši cca 1,5 milionu Kč měsíčně. 
Na Plaveckém areálu se pokračovalo v zateplování budovy, byly instalovány solární 
kolektory pro ohřev bazénových vod (kolektory byly instalovány i na koupališti v Penčicích), 
realizoval se přístřešek pro kočárky, modernizovala se vstupní hala, vyměnily se původní 
lavice na bazéně za nové plastové lavice, pokračovalo se v rekonstrukci technologie bazénů, 
bylo provedeno nové ozvučení areálu, byla zrealizována venkovní věž pro plavčíky a doplnily 
se dětské venkovní atrakce. 
Rovněž na Zimním stadionu byly provedeny nové investice a opravy. Jednalo se o pořízení 
nové výsledkové tabule, vybudování jídelny hotelu, pokračovalo se v rekonstrukci hotelových 
pokojů a vybudovalo se nové zázemí pro pokojské a uklízečky, rekonstruovala se recepce 
hotelu a nového zádveří, realizovala se vzduchotechnika v šatnách hokejistů a současně se 
provedla částečná rekonstrukce sociálních zařízení, byla provedena kompletní povrchová 
úprava (nátěr) ocelové střešní konstrukce haly ZS a provedeno zateplení severní stěny haly.
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Rok 2011 :
Plavecký areál :
Na krytém bazénu byly realizovány následující investice :
- proudový kanál (divoká řeka), 
- Kneippův chodník
- rekonstrukce dětských sprch a sociálních zařízení 
- rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost ve vestibulu včetně realizace nového 

sociálního zařízení pro invalidy
- stávající sauna byla rozšířena o venkovní nekrytý přístavek
- na střeše bazénu byla instalována 3.řada solárních kolektorů pro ohřev bazénových vod a TV 

(dotace ze SFŽP)
- na střeše venkovního sociálního zařízení (koupaliště na Brabansku) byly instalovány solární 

kolektory na ohřev TV (dotace ze SFŽP)

Zimní stadion :
Na zimním stadionu byly realizovány následující investice :
- zateplení západní štítové stěny
- instalace vzduchotechniky v prostorách šaten hokejistů – II.etapa
- vybudování dlážděného parkoviště u severní stěny haly
- zakoupení nové rolby na úpravu ledové plochy
- realizace nového řídícího a vizualizačního SW strojovny

Rok 2012 :
Plavecký areál :
Na krytém bazénu byly realizovány následující investice :
- realizace venkovní skluzavky      
- rekonstrukce sociálních zařízení v šatnách žen a mužů
- nákup a instalace sprch (šatny žen a mužů)

Zimní stadion :
Na zimním stadionu byly realizovány následující investice :
- nákup kompresoru
- nákup frekvenčního měniče kompresoru
- nákup In-Line plochy
- zateplení východní (štítové) stěny 

Kulturní a informační služby města Přerova

Kulturní a informační služby města Přerova v roce 2012 dořešily otázku provozování dvou 
naučných stezek, tj. Přerovským luhem a Předmostí do pravěku, a cyklostezky od nemocnice 
až po grymovský most. Organizace nebyla vlastníkem odpovídajícího technického vybavení, 
a proto se údržba stezek prodražovala a byla méně efektivní. Na tuto skutečnost byl zřizovatel 
vedením KISmP upozorňován. Dne 7. 2. 2012 inicioval tajemník magistrátu města Přerova 
Ing. Bakalík jednání, na němž bylo vedení KISmP uloženo, aby veškeré vykonávané činnosti 
rozklíčovalo, a u činností, které neměly přímou vazbu na kulturu, měla organizace požadovat 
vrácení zpět zřizovateli. Na základě předložených informací ze strany organizace došlo 
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k dohodě mezi ní a zřizovatelem. Údržba stezek byla k datu 31. 12. 2012 vyjmuta
z činností organizace a převedena pod odbor správy majetku a komunálních služeb. Cílem 
KISmP nebylo rušení vykonávané činnosti, ale hledání efektivního řešení, které by přispělo 
k rozvoji dané oblasti.

Ke stejnému datu, tj. k 31. 12. 2012, byly převedeny do majetku města i tři kulturní domy, a 
to v Přerově-Vinarech, Dluhonicích a Lověšicích. U těchto zařízení by v případě jejich 
provozování KISmP došlo ke zvýhodnění místních částí města, a proto byl vlastní převod 
iniciován ze strany zřizovatele.

Vedení KISmP pravidelně analyzuje vývoj tržeb v hlavní a hospodářské činnosti, zaměřuje se 
i na nákladovou oblast, v níž hledá rezervy. Výsledkem bylo i rozhodnutí, na jejímž základě 
došlo ke snížení stavu pracovníků v doplňkové činnosti, u střediska navigace a výlep, na 
němž se citelně projevila dlouhodobá hospodářská krize. Středisko je nyní stabilizováno a je 
předpoklad, že zisk z činnosti již dosáhne plánované výše.

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Dne 2. 4. 2008 byla založena obchodní společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 
278 41 090, se sídlem Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov se základním kapitálem 200 tis. Kč.
Společnost byla založena majoritním vlastníkem statutárním městem Přerov se 100% 
majetkovou účastí. Dne 30. 6. 2008 ukončila činnost příspěvková organizace Technické 
služby města Přerova a od 1. 7. 2008 převzala její činnosti naše společnost.

V roce 2008 společnost hospodařila se ziskem 18 tis. Kč a s prostředky, které byly 
rozpočtovány pro 2. pololetí 2008 pro příspěvkovou organizaci na základě Smlouvy o 
vykonávaní sjednaných činností  ve výši 42 722 tis. Kč. Vlastník vložil do společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. příplatek k základnímu kapitálu ve výši 10 000 tis. Kč. 
Tento příplatek sloužil jako provozní kapitál a je plně kryt krátkodobými finančními aktivy.
Společnost převzala k 1. 7. 2008 všechny stálé i dočasné zaměstnance bývalé příspěvkové 
organizace (dále jen p.o.), kterých bylo 180. K 31.12.2008 pracovalo ve společnosti 164 
pracovníků.
Společnost také převzala od p.o. Služeb města Přerova provozování parkovišť a tržišť, včetně 
pracovníků. Je třeba podotknout, že parkovací automaty jsou zastaralé, poruchové a jejich 
provozem nám vznikají náklady na opravy, repase a jejich výpadky dochází také k finančním 
ztrátám. 
Již v tomto roce přistoupilo vedení společnosti k obnově výpočetní techniky, vybudování 
počítačové sítě, výběru a implementaci informačního systému, organizačním změnám. Hlavní 
a nejmarkantnější organizační změnou byla výměna celého vedení společnosti oproti p.o.
Společnost  odkoupila od p.o. zásoby v nominální hodnotě  3 699 tis. Kč ( bez DPH).
Vzhledem k zastaralému vybavení společnosti i strojového parku přistoupilo vedení 
společnosti takřka ihned k jeho obnově např.:
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Typ majetku Název Cena bez DPH
Dopravní prostředky Renault Kangoo 266 216,00

Renault Master 1 839 740,00
Renault Master 540 250,00

Informační 
systémy,implementace,úprava stávajících

KARAT,PERM, 
INISOFT, NEŠUTA

1 177 478,00

Výpočetní technika PC,tiskárny, monitory 486 685,00
Server 105 478,00

Počítačová síť Počítačová síť 124 596,00
Inventář Nábytek 81 698,00

CELKEM 4 622 141,00

O zastaralosti vozového parku vypovídá i fakt, že u 19 dopravních prostředků ( což je 31,7% 
všech dopravních prostředků, podléhajících silniční dani) byla zvýšena sazba silniční daně za 
období 2. pololetí 2008 o 25% dle § 6 odst. 8 zákona č. 16/1993Sb., o dani silniční v platném 
znění.
Společnost v roce 2008 odvedla FÚ za činnosti, které vykonala pro odběratele město Přerov 
ve výši 73, 26 % z celkových realizovaných výkonů, DPH ve výši 3 925 tis. Kč což je platba, 
která u p.o. za činnosti realizované pro město nebyla. 

V roce 2009 dosáhla společnost zisku po zdanění ve výši 2 366 tis. Kč. Rok 2009 byl 
charakteristickým přechodným obdobím, kdy se nastavovala finanční pravidla dle různých 
kriterií. Společnost začala fakturovat odběrateli město Přerov své výkony dle ceníku výkonů, 
ale ty byly přizpůsobovány finančním možnostem města. Vzhledem k tomu, že město Přerov 
ve svém rozpočtu vyčlenilo prostředky opět dle výše příspěvku p.o. v roce 2008  a s ohledem 
na nájem movitých a nemovitých věcí, které společnost ke své činnosti užívala, docházelo 
zpravidla jednou za čtvrtletí k prodlužování základních smluvních vztahů mezi městem 
Přerov a naší společností a jejich nemalým úpravám. V konečném důsledku město dle 
smlouvy o sjednaných činnostech za rok 2009 u nás nasmlouvalo základní činnosti v objemu 
83 238 tis. Kč, které byly i realizovány. V roce 2009 došlo ve společnosti k několika 
závažným změnám. Jednak v oblasti vykonávaných činností, kdy jsme nově začali provozovat  
Lagunu a skatepark, jednak v oblasti majetkové podstaty, kdy nám byl zakladatelem a 
majoritním vlastníkem navýšen základní kapitál ve dvou vlnách o peněžitý vklad 10 000 tis. 
Kč ( po vrácení příplatku k základnímu kapitálu z roku 2008) a nepeněžitý vklad v celkové 
výši 54 009 tis. Kč. Toto nepeněžité navýšení ZK ovlivnilo hospodaření společnosti zvýšením 
účetních odpisů nedaňového charakteru ve výši 4 748 tis. Kč. Peněžitý vklad do ZK je kryt 
finančním provozním kapitálem. 
Vedení společnosti i v roce 2009 pokračovalo v její restrukturalizaci, což představovalo další 
snížení počtu pracovníků na 160 a tím i úsporu plánovaných mzdových nákladů o 3 912 tis. 
Kč a sociálních odvodů o 2 547 tis. Kč. Těmito úsporami byla částečně kryta daňová 
povinnost k DPH, která v roce 2009 činila celkem 8 194 tis. Kč. Společnost v roce 2009 
odvedla  za činnosti, které vykonala pro odběratele město Přerov ve výši 71, 57 % 
z celkových realizovaných výkonů, DPH ve výši 5 865 tis. Kč což je platba, která u p.o. za 
činnosti realizované pro město nebyla. 
Vedení společnosti pokračovalo v obnově zastaralého inventáře, výpočetní techniky, 
informačních systémů, strojního zařízení i dopravních prostředků.
Zastaralost vozového parku se i v roce 2009 projevila zvýšením silniční daně dle § 6 odst. 8 
zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani, o 25% u 18 dopravních prostředků (  26,9% všech 
dopravních prostředků podléhajících silniční dani).
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Typ majetku Název Cena bez DPH
Dopravní prostředky, příslušenství a 
stroje

Podvozek 2M8 7226 456 000,00

Traktor ISEKI  SXG 19 510 615,00
Octavia Elega 389 117,00
Vysavač listí LASKI 95 518,00
Čtyřkolka KYMCO 89 916,00
Vysavač VPV-35 49 000,00
Traktor ISEKI 365 182,00
Přívěs za auto 64 921,00
Sněhové frézy 82 035,00
Křovinořezy 55 461,00
Kontejnery vanové 50 200,00

Přístroje Třídička mincí 69 000,00
Informační systémy Databáze server 136 465,00

Docházkový systém 61 500,00
GPS-převod dat 150 000,00

GPS GPS 998 585,00
Inventář Kancelářský nábytek 215 890,00
Výpočetní technika PC, tiskárny, čtečky 349 332,00
Záloha na IM Sekačka ISEKI 731 074,00

CELKEM 4 919 811,00

Chceme poukázat také na to, že  každoročně dochází k rozšiřování námi udržovaných ploch a 
výměr, což bylo i v roce 2008 a 2009, ale ke změnám ve smlouvách o provádění činností 
z tohoto důvodu nedochází ( viz příloha č. 1).
Restrukturalizace p.o. Technické služby města Přerova na obchodní společnost ještě není 
zdaleka dokončena. Před námi je nejdůležitější fáze a to je optimalizace a narovnání cenových 
vztahů formou výběrového řízení a tím i přesné specifikace vykonávaných činností. 
Společnosti se podařilo získat v roce 2009 dotaci z evropských fondů na projekt Vzdělávání 
zaměstnanců společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. v rámci podpory Zvyšování 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  na období let 2010-2011 
v celkové výši 5 245 tis. Kč. Ukončením výběrového řízení a realizaci tohoto projektu bude 
proces restrukturalizace ukončen.

V roce 2010 dosáhla společnost zisk po zdanění ve výši 802 tis. Kč. Vedení společnosti se 
zaměřilo na zefektivnění chodu společnosti. Bylo vynaloženo 1 766 tis. Kč na projekt 
Vzdělávání zaměstnanců společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. v rámci podpory 
Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  na období let 2010-
2011 financovaných ze zdrojů EU. K 31. 12. 2010 ve společnosti pracovalo 141 zaměstnanců 
v hlavním pracovním poměru. Společnost dále investovala do obnovy dopravních prostředků 
a techniky 11 mil. Kč a do oprav stávající techniky a ostatního majetku společnosti dalších 6,9 
mil. Kč. V rámci programu rekultivace skládky bylo zainvestováno dalších 2,8mil. Kč do 
hrázek. V tomto roce jsme po úspěšném výběrovém řízení podepsali smlouvu o vykonávaní 
sjednaných činností, platnou od 1. 10. 2010. Uzavřením této smlouvy můžeme konstatovat, že 
jsme dosáhli rozhodujícího cíle celé transformace a to specifikaci jednotlivých činností a 
jejich cenu a stanovení maximálního ročního finančního objemu. Tímto byl splněn základní 
předpoklad transformace a to zprůhlednění činnosti Technických služeb města Přerova.
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Hlavním cílem transformace v roce 2011 bylo získání certifikace ISO 9001, EMS 14001 a 
OHSAS 18001. Tohoto se nám podařilo dosáhnout pro oblasti odpadového hospodářství, 
údržby komunikací a čištění města ke dni 30. 8. 2011.
V tomto roce byl ukončen projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o. v rámci podpory Zvyšování adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků  na období let 2010-2011 financovaných ze zdrojů EU. 
V rámci tohoto projektu byli proškoleni všichni zaměstnanci společnosti počínajíc vedením 
společnosti až po „posledního“ dělníka. Od roku 2009 proběhlo celkem 47 kurzů, z nichž 
vzešlo 997 úspěšných absolventů. 
V tomto roce dosáhla společnost zisk po zdanění ve výši 1 354 tis. Kč. Došlo také k navýšení 
ZK vložením zbytku areálu společnosti do ZK v hodnotě 13 340 tis. Kč. I v tomto roce 
pokračovala obnova zastaralého dopravního parku, kdy bylo do jeho obnovy investováno 
13 594 tis. Kč, 2 015 tis. Kč do oprav provozních budov a 11 337 tis. Kč do oprav stávající 
techniky. Za přispění dotace z MŽP na část jejích zateplení byla zrealizována rekonstrukce 
administrativní budovy společnosti.

Jsme toho názoru, že restrukturalizace technických služeb byla v roce 2011 završena. Bylo 
dosaženo základních parametrů restrukturalizace:
Vybudovat funkční obchodní společnost, zprůhlednit finanční toky s hlavním odběratelem 
služeb – statutárním městem Přerov, dosáhnout stabilního hospodaření společnosti, tvořit 
vlastní zdroje na rozvoj společnosti, zabezpečit kvalitní služby a získat jejich certifikaci ISO.

V roce 2012 dosáhla společnost obratu 110 687 tis. Kč a zisk po zdanění ve výši 1 607 tis. 
Kč. Společnost investovala do obnovy a modernizace majetku všech kategorií 13 695 tis. Kč. 
Úzce spolupracovala s městem Přerov na opravách a rekonstrukcích jim svěřeného majetku 
jako např. obnova provozního zázemí správy hřbitova a interiéru obřadní síně, obnova zázemí 
pro zaměstnance na skládce odpadů v Žeravicích a vybudování  moderní kotelny tamtéž. Ve 
vlastní režii jsme vybudovali pro vlastní potřebu malou kompostárnu. I v roce 2012 vytvořila 
společnost zákonnou rezervu ve výši 2 158 tis. Kč pro rekultivaci a asanaci skládky dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Finanční prostředky jsou uloženy na 
vázaném účtu vedeném u ČS, a.s.. Z této rezervy byla provedena rekultivace stávajícího 
aktivního úložného pole skládky v hodnotě 3 118 tis. Kč. Společnost se aktivně podílí na 
přípravných pracích na rozšíření docházející skládky o další dvě úložná pole, která bude 
realizovat financováním z vlastních zdrojů v letech 2013 – 2014.

Negativem přechodu právní formy p.o. na obchodní společnost je zvýšený odvod DPH. Toto 
se však v čase podařilo eliminovat zvýšením efektivity hospodaření, která se projevila hlavně 
úsporou provozních nákladů a také snížením počtu pracovníků, kde však při úspoře mzdových 
nákladů zabezpečujeme stabilitu průměrných mezd. 
Dalším negativem je při vložení majetku do ZK společnosti vznik vysokých odpisů, které 
nelze uplatnit daňově a tím vznikají poměrně vysoké odvodové povinnosti pro daň z příjmů 
právnických osob. 
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V rámci restrukturalizace přešly činnosti a služby Ústavu sociální péče – Denní pobyt a 
Městské jesle pod nového poskytovatele příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Přerova. Od roku 2009 SSMP, p.o. poskytují sociální, ošetřovatelské a návazné služby na 
střediscích: Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Denní pobyt, Městské jesle a Kluby 
důchodců.
Domov pro seniory s kapacitou 82 lůžek zajišťuje komplexní pobytovou péči. Z hlediska 
demografického vývoje je kapacita stále nedostačující. Uživatelé domova jsou v drtivé většině 
imobilní a z 80% jsou poživatelé příspěvku na péči ve stupni III. a IV. Strukturou uživatelů je 
současně dána i náročnost pečovatelského i ošetřovatelského personálu. 
Pečovatelská služba v současné době poskytuje péči téměř jednomu tisíci občanů ve městě, a 
to jak v přirozeném prostředí občana, tak v osmi domech s pečovatelskou službou.
Denní pobyt poskytuje sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního stavu, nově pak poskytuje novou službu seniorům – denní stacionář.
Městské jesle jsou jediným nestátním zdravotnickým zařízením ve městě poskytujícím 
zdravotně výchovnou péči dětem od 18 měsíců do 4 let věku dítěte. 
Kluby důchodců poskytují podporu aktivizačních činností a tím i setrvání seniorů ve vlastním 
přirozeném prostředí.
Financování poskytovaných služeb je zajišťováno vícezdrojovým financováním, na kterém se 
nejvýznamněji podílí zřizovatel – Statutární město Přerov, dále pak resortní ministerstvo, 
zdravotní pojišťovny, uživatelé. Zároveň organizace aktivně využívá možnosti dotačních 
titulů a úspěšně jedná o poskytnutí sponzorských darů.

Závěr:
Prioritou příspěvkové organizace Sociálních služeb města Přerova je ekonomicky zvyšování 
kvality a dostupnosti poskytovaných služeb. K 1. 1. 2013 byly na jednotlivých střediscích 
evidovány následující počty uživatelů: Domov pro seniory 80 uživatelů, Denní pobyt denní 
stacionář 32 uživatelů, osobní asistence 56 uživatelů, Městské jesle 45 dětí, Pečovatelská 
služba v domech s pečovatelskou službou 225 uživatelů, v terénu (domácím přirozeném 
prostředí) 549 uživatelů. Ekonomická náročnost poskytovaných služeb ve vztahu na jednoho 
uživatele nebyla v uplynulém období sledována. V roce 2013 bude tento ukazatel zaveden pro 
každé středisko.
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