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Úvodní slovo primátora města Přerova

Každým rokem zastupitelům i občanům předklá-
dáme výroční zprávu, v níž si všichni mohou 
přečíst, jak město Přerov hospodařilo, co se 
v daném roce podařilo i o problémech, které 
museli zastupitelé a magistrátní úředníci řešit. 
Z přehledných tabulek a vysvětlujících komentářů 
si můžete udělat ucelenou představu nejen 
o činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města 
Přerova, ale také o aktivitách a fungování 
organizací, založených nebo zřízených městem.
I hospodaření našeho města bylo pochopitelně 
ovlivněno celosvětovou ekonomickou situací, 
ale jsem přesvědčen, že i přesto se nám podařilo 
vést město hospodárně.
Jak tedy vypadal rok 2013 v Přerově? 
Byl pestrý, tak jako život sám. O tom se mohli 
přesvědčit zájemci každou dubnovou sobotu, 
kdy se pro občany otevíraly „dveře města“ – od 
jeslí, školek, škol, kanceláří, organizací města až 
třeba po skládku, útulek pro psy či knihovnu. 
V minulých letech úředníci průběžně usilovali
o zvyšování efektivnosti a kvality své práce. 
K nesporným úspěchům v této oblasti patří 
získání ceny za kvalitu ve veřejné správě za rok 

2013, udělenou ministerstvem vnitra. Magistrát 
města Přerova byl označen jako organizace 
zvyšující kvalitu veřejné služby, získal tzv. 
bronzový stupeň ocenění. Praktickým potvrzením
tohoto úspěchu jsou i výsledky kontrol kvality
výkonu přenesené a samostatné působnosti, které 
na úřadě provedli pracovníci kontrolních orgánů
v roce 2013. Ale úspěchů bylo víc – webové 
stránky města Přerova byly oceněny v celorepu-
blikovém měřítku za třetí nejzdařilejší prezentaci 
o životním prostředí. Celkově se webové stránky 
umístily v soutěži Zlatý erb na 2. místě 
v Olomouckém kraji. Potěšily mne i výsledky 
dotazníkového šetření spokojenosti klientů 
našeho magistrátu – téměř 97 % respondentů 
vyjádřilo vysokou spokojenost s chováním           
a vystupováním zaměstnanců, odbornost a profe-
sionalitu pracovníků hodnotilo 98 % klientů 
kladně.
Statutární město Přerov však není jen magistrát. 
Město je zřizovatelem řady příspěvkových orga-
nizací. V oblasti školství je to 11 mateřských 
škol, 8 základních škol a 1 zařízení školního 
stravování. V tomto roce bylo nutné sloučit dvě 
základní školy v Předmostí, což se u některých 
občanů i zastupitelů nesetkalo s pozitivním 
ohlasem. Myslím, že i za tu krátkou dobu se však 
ukázalo, že jsme se vydali správným směrem. 
I když u některých rodičů stále přetrvává pocit, 
že „jejich“ škola – Mateřídouška, měla být 
zachována. 
Pestrou nabídku služeb poskytují občanům další 
příspěvkové organizace – Městská knihovna 
v Přerově, Sociální služby města Přerova 
a Kulturní a informační služby města Přerova.
Přerov také stoprocentně vlastní tři obchodní
společnosti: Teplo Přerov a. s., Technické služby 
města Přerova s. r. o., Přerovská rozvojová 
s. r. o. Jejich dopodrobna zpracované hospodářské 
výsledky budou předmětem jednotlivých firem-
ních výročních zpráv.
I v tomto roce pokračovala spolupráce města –
úředníků i politiků, s osadními výbory. Město 
Přerov má necelých 45 tisíc obyvatel, z nichž
zhruba 4 500 žije v Předmostí a 5 500 v 11
místních částech „venkovského“ charakteru. 
Osadní výbory, působící ve všech místních 
částech, umožňují lepší komunikaci, jsou 
prostředníkem nejen při řešení problémů 
a připomínek místních lidí, ale i organizátory či 
spoluorganizátory kulturně společenského, 
sportovního, ale třeba i spolkového života. 
Nezanedbatelnou roli hrají také každoročně při 
zpracovávání plánu investičních akcí. Vychází-



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 2 –

me z toho, že členové osadních výborů nejlépe 
vědí, co občané v jednotlivých místních částech
považují za nejdůležitější. Dlužno přiznat, že 
pravidelným problémem je nedostatek finančních 
prostředků na realizaci všech požadavků. Chybě-
jící kanalizace a chodníky, opravy silnic, které 
jsou v neutěšeném stavu – to musíme realizovat 
postupně.
Následující kapitoly jsou věnovány finanční 
stránce života města. Ze zpracovaných tabulek si 
můžete udělat představu o tom, že i když rok 2013 
nebyl v důsledku krizových projevů finančně
jednoduchý, díky reálně sestavenému rozpočtu 
jsme situaci po celý rok poměrně dobře zvládali.
Některé věci se nám opravdu podařily, u jiných 
jsme zaznamenali širší diskusi. K těm nejdisku-
tovanějším záležitostem patřil záměr na vybudo-
vání zařízení na energetické využití odpadu. 
Zastupitelé se usnesli, že k tomuto tématu vyhlásí 
referendum, aby občané mohli vyjádřit svůj názor.
Velká pozornost byla věnována také aktivitám 
společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., a to 
zejména poté, co přerovské letiště opustila 
Armáda České republiky.
Dlouhodobě je v Přerově problematické kácení 
vzrostlých stromů. Bohužel, v řadě případů musí 
z bezpečnostních důvodů k zemi i stromy, které 
se nám líbí a vytvářejí příjemné prostředí. 
V posledních měsících roku také vygradovaly, 
podobně jako v jiných městech, problémy se 
sociálními ubytovnami, respektive s chováním 
lidí, kteří v těchto ubytovnách žijí. Příslušné 
orgány města i Městská policie se snaží průběž-
ně situaci řešit, probíhají v této záležitosti jedná-
ní o spolupráci s Policií České republiky.
Dlouhodobým problémem města Přerova zůstává 
stále doprava. Přes veškeré snahy a jednání se 
v roce 2013 situace nezměnila a tak mnohokrát 
posunované termíny zůstaly jen na papíře. Termín 
dokončení chybějících dvou desítek kilometrů 
dálnice se – i v důsledku změn, souvisejících 
s politickou situací a přípravou mimořádných 
voleb do poslanecké sněmovny, spíše poněkud 
vzdálil. 
Z rozpočtu města, v některých případech i díky 
dotacím, jsme v roce 2013 zrealizovali řadu výz-
namných investic.
K jednoznačným úspěchům tohoto roku řadím 
vybudování kolumbária na městském hřbitově.
Přerov tak získal nové pietní místo, dosud tu 
byly jen klasické hrobky, urnový háj a vsypová 
loučka. 
Osvědčilo se také přemístění Městského infor-
mačního centra na náměstí TGM do Městského 

domu. Uvolněné prostory v „Pasáži“ byly přebu-
dovány na výstavní síň, která si velmi rychle 
získala oblibu u občanů i návštěvníků města. 
Jsem rád, že pokračovala také energetická 
opatření (zateplení) dalších přerovských škol, 
byly upraveny severní fasády ZŠ Za mlýnem.     
U ZŠ a MŠ Malá Dlážka byla provedena oprava 
školního hřiště. Dětská hřiště byla vybudována 
ve čtyřech místních částech – Henčlov, Lýsky, 
Dluhonice a Čekyně. Jako každým rokem byly 
provedeny rekonstrukce a opravy některých 
místních komunikací a chodníků. I díky dotaci 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruk-
tury byla vybudována nová cyklostezka (propoju-
je město Přerov s obcí Želatovice) nebo přechody 
pro chodce v Lověšicích. Podařilo se vyřešit
převedení cyklistů pod mostem na cyklostezce 
v Grymově. Tyto stavby přispěly ke zvýšení 
bezpečnosti chodců a cyklistů. 
V oblíbeném a hojně navštěvovaném parku 
Michalov jsme provedli opravu sociálního zaří-
zení v restauraci a v parku byla provedena
rovněž rekonstrukce fontány.
V roce 2013 byla např. pořízena také nová třídící 
linka na skládce v Žeravicích a zahájili jsme 
přípravu realizace kompostárny.
I v tomto roce se město muselo vyrovnat 
s důsledky změn v zákonné úpravě rozdělování 
příjmů z loterií. Znovu se mnoho sportovních              
a kulturních klubů, zařízení a neziskových 
organizací dostalo do svízelné situace; mnohým 
hrozilo, že nebudou schopny svou činnost dále 
provozovat. Proto byl připraven, projednán 
a schválen návrh na rozdělení finančních 
prostředků z loterií ve výši 1 443 200 Kč (nad 
rámec grantového programu a přímých podpor).
Představitelé města Přerova si uvědomují, že 
podpora široké škály podobných aktivit vede 
k pozitivním změnám v pohledu lidí na naše 
město. Dříve byl Přerov vnímán výhradně jako 
průmyslové město a železniční uzel. Dnes už je 
situace poněkud jiná. Díky důrazu na kulturní, 
sportovní a společenské akce, na podporu tradic, 
už sem lidé nepřijíždějí vyřizovat pouze své 
úřední záležitosti nebo do školy a za prací. Lidé
k nám jezdí také za kulturou, sportem a zábavou.
Při psaní úvodu k výroční zprávě mi hlavou 
probíhaly události roku 2013, ale zastavil jsem 
se jen u některých z nich. 
Mnohem více ucelených informací najdete na 
dalších stránkách.

                                            Ing. Jiří Lajtoch


