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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 2013 (dále jen závěrečný účet).

Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje:
 analýzy a rozbory rozpočtového hospodaření roku 2013,
 Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013,
 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 2013.

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 dne 12.12.2013 mezi statutárním městem Přerov a společností 
AUDIT TEAM, 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 2013

Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2013 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 10.12.2012, ve výši

 příjmy                703 212 900 Kč
 výdaje                696 100 900 Kč
 financování           7 112 000 Kč

a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování 
investičních akcí roku 2013, kdy došlo k navýšení z původních 58,1 mil. Kč na částku 252,5 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 2012, 
písemně stvrzené transfery, zbývající část úvěru přijatého v roce 2008 od Dexia Kommunalkredit 
Bank AG (20,0 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“ (87,0 
mil. Kč), půjčka od společnosti Teplo Přerov, a. s., přijatá v roce 2013 na financování zateplování 
objektů školských zařízení (22,0 mil. Kč) a další dostupné zdroje.

Upravený rozpočet města Přerova dosáhl v roce 2013 v příjmové i výdajová části, včetně financování 
a fondů, výše 973 380 700 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 748 209 448,85 Kč, ve 
výdajové části výše 920 379 867,36 Kč a financování činilo 172 170 418,51 Kč.

Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2013 skončilo přebytkem ve výši
81 563 749,86 Kč.
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Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2013
(dle výkazu Fin 2-12M po konsolidaci, v tisících Kč)

druhové třídění
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2013 rozpočet 2013 k 31.12.2013

třída 1 - daňové příjmy 531 378,4 524 387,7 556 201,5 106,1

třída 2 - nedaňové příjmy 152 636,0 119 852,2 126 739,1 105,7

třída 3 - kapitálové příjmy 18 500,0 21 941,0 21 781,8 99,3

třída 4 - přijaté dotace 698,5 82 028,5 82 026,7 100,0

celkové příjmy 703 212,9 748 209,4 786 749,1 105,2

třída 5 - běžné výdaje 632 449,4 634 131,4 586 203,7 92,4

třída 6 - kapitálové výdaje 63 651,5 286 248,5 118 981,7 41,6

celkové výdaje 696 100,9 920 379,9 705 185,4 76,6

provozní rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2013 rozpočet 2013 k 31.12.2013

běžné příjmy 684 712,9 705 907,1 744 606,0 105,5

z toho: daňové příjmy 531 378,4 524 387,7 556 201,5 106,1

           nedaňové příjmy 152 636,0 119 852,2 126 739,1 105,7

           provozní dotace 698,5 61 667,2 61 665,4 100,0

běžné výdaje 632 449,4 634 131,4 586 203,7 92,4

provozní přebytek 158 402,3

kapitálový rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2013 rozpočet 2013 k 31.12.2013

kapitálové příjmy 18 500,0 42 302,3 42 143,1 99,6

z toho: příjmy z prodeje    
majetku

18 500,0 21 941,0 21 781,8 99,3

            kapitálové dotace 0,0 20 361,3 20 361,3 100,0

kapitálové výdaje 63 651,5 286 248,5 118 981,7 41,6

kapitálový deficit -76 838,6

výsledek hospodaření
(rozpočtový)

81 563,7
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Dosažení kladného rozpočtového hospodářského výsledku bylo ovlivněno především provozní částí 
rozpočtu. Z uvedených dat je zřejmé, že plnění příjmové části rozpočtu přesáhlo úroveň upraveného 
rozpočtu, zatímco výdaje, a to především ty 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, služby nebo stavební práce, u nichž předpokládaná 
cena předmětu veřejné zakázky je nejméně 500 tis. Kč bez DPH. Tak se běžně stává, že v akcích nad 
500 tis. Kč jsou zařazeny akce, které jsou zaúčtovány jako běžné výdaje (v roce 2013 se z hlediska 
vyšších finančních objemů jednalo například o akce oprav místních komunikací).

Stav finančních prostředků na běžných účtech  města k datu 31.12.2013 dosahoval výše 206 476,0 tis. 
Kč, a to včetně  neproinvestovaných zdrojů přijaté půjčky ve výši 5,4 mil. Kč. Účty fondů vykazovaly 
celkový zůstatek ve výši 6 710,2 tis. Kč.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2013 dosáhl výše 748 209,4 tis. Kč a byl plněn 
ve výši 786 749,1 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 105,2 %. Plnění jednotlivých druhů příjmů je 
uvedeno v následující tabulce a grafu.
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Struktura příjmů v roce 2013
(po konsolidaci, v tisících Kč)

rozpočet
upravený
rozpočet

skutečnost
k 31.12.2013

%

daňové příjmy 531 378,4 524 387,7 556 201,5 106,1

nedaňové příjmy 152 636,0 119 852,2 126 739,1 105,7

kapitálové příjmy 18 500,0 21 941,0 21 781,8 99,3

přijaté dotace 698,5 82 028,5 82 026,7 100,0

celkem 703 212,9 748 209,4 786 749,1 105,2

Ekonomika se zotavuje z recese a zvolna začíná přibývat pracovních míst. Tomuto trendu odpovídá      
i plnění daňových příjmů města na velmi slušné úrovni. Absolutní výše těchto příjmů bývá bohužel 
zkreslována meziročním dorovnáním od finančního úřadu, na počátku nebo na konci roku, což 
komplikuje vyhodnocování a meziroční porovnání.
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Pro rok 2013 začala platit dlouho očekávaná novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon                   
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), která měla obcím, v důsledku 
navýšení podílů sdílení, přinést více zdrojů do jejich rozpočtů. Zákon zavedl i další novinky, které 
ovlivňují příjmy z daní a jimiž jsou například kritérium podílu počtu žáků základních škol a dětí 
v mateřských školách a zakotvil omezení kritéria rozlohy obce na maximálně 10 ha. Svaz měst a obcí 
(dále SMO) a Ministerstvo financí ČR (dále MF) se významně rozcházely v odhadech objemů zvýšení 
příjmů pro obce na rok 2013 a SMO varoval před přílišným optimismem. Také s ohledem na vývoj 
hospodářství byly daňové příjmy dle zákona rozpočtovány cca 10,2 mil. Kč pod úrovní predikce na 
tento rok. 
Od začátku roku 2013 se plnění daňových příjmů (dle zákona, bez daně z příjmů právnických osob za 
obce) ve vztahu k rozpočtu i v porovnání se skutečným plněním roku 2012, vyvíjelo příznivě. Již 
v měsíci lednu obdrželo město vyšší plnění, než tomu bylo v roce předcházejícím. Nejzřetelněji se to 
projevilo u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, jejíž lednové plnění bylo   
2x vyšší než za celý rok 2012. Z toho lze usuzovat, že některé příjmy, poukázané městu počátkem 
ledna, se vztahovaly ještě k roku 2012. Počátkem druhého pololetí však rozhodl ministr financí             
o daňových úlevách vůči subjektům postiženým povodní, která v červnu zasáhla rozsáhlá území Čech, 
přičemž nebyla k dispozici ani odhadovaná data, jakým způsobem by toto rozhodnutí mohlo ovlivnit 
plnění daňových příjmů daného roku. 
Celkově byly daňové příjmy plněny na 104,7 % upraveného rozpočtu. Ve skutečnosti město obdrželo 
na daních v porovnání s minulým rokem o 28,8 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 20,8 
mil. Kč, přičemž ještě v měsíci listopadu, s ohledem na vývoj měsíčních plnění v minulých letech, 
nepanovala jistota, zda vůbec bude rozpočet daňových příjmů naplněn do výše 100 %. Plnění za měsíc 
prosinec v objemu 49,6 mil. Kč však vysoce přesáhlo částky obvyklé v minulých letech, a to oproti 
prosinci 2012 o 16,9 mil. Kč a prosinci 2011 o 17,7 mil. Kč.
Největší nárůst zaznamenala daň z přidané hodnoty, a to 16,5 mil. Kč. Rozpočet této daně byl pro rok 
2013 oproti upravenému rozpočtu roku 2012 navýšen pouze o 2,1 mil. Kč, ale je nutné připomenout, 
že v roce 2012 činil její propad 11,4 mil. Kč. Dle MF má na zlepšené plnění vliv nejen zvýšení obou 
sazeb o 1 procentní bod v důsledku novely zákona o DPH, ale také některá opatření proti daňovým 
únikům včetně toho, které od října 2013 zavedlo povinné kauce a registrační povinnost pro 
obchodníky s pohonnými hmotami. Celkově obdrželo město na dani z přidané hodnoty 208,1 mil. Kč, 
což představovalo 101,5 % upraveného rozpočtu.
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Významné navýšení se projevilo také u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 
činnosti, jejíž plnění dosáhlo úrovně 6,8 mil. Kč, což představuje 193,1 % upraveného rozpočtu             
a v porovnání s rokem předcházejícím město na dani obdrželo více o 5,4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, 
že státní rozpočet u této daně opakovaně vykazoval propad, nebylo přistoupeno k úpravě jejího 
rozpočtu, protože nebylo možné vyloučit situaci, která nastala v minulém roce, kdy město v jeho 
závěru obdrželo oznámení Finančního úřadu v Přerově o přeplacení daně a její kompenzaci jinými 
daňovými příjmy.
Daň z příjmů právnických osob dosáhla výše 97,4 mil. Kč, což představovalo 108,5 % upraveného 
rozpočtu. V porovnání s rokem minulým se jednalo o zvýšení skutečného plnění o 2,5 mil. Kč. 
Příznivě se vyvíjelo i plnění dalších daní. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků dosáhla se svým objemem 103,0 mil. Kč meziročního růstu o 4,5 %. Plnění daňových příjmů 
je dlouhodobě pravidelně monitorováno.

Vybrané daňové příjmy 2009-2013
(skutečnost v tisících Kč)

pol. 2009 2011 2012 20132010

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

93 816,6 93 487,5 97 639,5 98 538,2 102 981,4 

1112
Daň z příjmů fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti

6 006,4 11 699,5 3 491,8 1 356,3 6 756,8 

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

7 711,5 7 698,1 8 256,3 9 667,0 9 906,1 

1121 Daň z příjmů právnických osob 96 327,5 93 841,2 86 439,2 94 944,9 97 418,6 

1211 Daň z přidané hodnoty 193 523,0 202 335,3 205 057,3 191 569,9 208 093,7 

1511 Daň z nemovitostí 21 897,7 33 217,5 24 517,2 34 029,0 33 741,1 

                   c e l k e m 419 282,7 442 279,1 425 401,3 430 105,3 458 897,7 

Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly do rozpočtu města v roce 2013 částkou ve výši 37,8
mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2012 o 9,3 mil. Kč více. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 28,4 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2,2 mil. 
Kč a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 5,0 mil. Kč (jednalo se o vymožené 
nedoplatky z minulých let). 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 odvod z výherních hracích přístrojů, který 
dosáhl výše 40,5 mil. Kč, což představuje oproti roku 2012 navýšení o 9,2 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
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prostřednictvím čtvrtletních záloh, které si provozovatel sám vypočte. Nezanedbatelnou část příjmů
představovaly i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní správy inkasoval Magistrát
města Přerova v roce 2013 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku ve 
výši 12,3 mil. Kč, přičemž nejvyšší podíl byl inkasován z dopravně – správních agend, a to částka 6,6
mil. Kč. Také příjmy ze správních poplatků zaznamenaly meziroční nárůst, a to ve výši 2,4 mil. Kč. 
Podíl daňových příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 70,7 % a oproti roku 
2012 se zvýšil o 3,4 %.
Nedaňové příjmy tvořily ve skutečnosti k 31.12.2013 pouze 16,1 % z celkového objemu skutečných
příjmů města. Celkově dosáhly výše 126,7 mil. Kč a byly plněny na 105,7 % upraveného rozpočtu.
Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem těchto příjmů byly příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí, které dosáhly výše 53,8 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím poklesly o 1,2 mil. 
Kč. Například došlo k poklesu příjmů z pronájmu bytů o 1,0 mil. Kč, který byl způsoben zejména stále 
pokračujícím prodejem bytového fondu města Přerova. Z dalších položek stojí za zmínku zejména 
splátky půjčených prostředků z fondů rozvoje bydlení ve výši 2,1 mil. Kč, sankční platby přijaté od 
jiných subjektů ve výši 4,4 mil. Kč, ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných 
veřejných rozpočtů ve výši 2,0 mil. Kč (jednalo se zejména o doplatky ze státního rozpočtu na výdaje 
města spojené se sociálně – právní ochranou dětí a volbami) a přijaté nekapitálové příspěvky                 
a náhrady ve výši 31,2 mil. Kč, z nichž významnou část tvoří účelové příjmy od firmy EKO-KOM za 
recyklaci odpadů, které dosáhly výše 2,2 mil. Kč a především přijaté zálohy na služby spojené              
s bydlením ve výši 25,9 mil. Kč, přičemž v roce 2012 byly tyto příjmy součástí rozpočtu až za II. 
pololetí a činily pouze 13,9 mil. Kč.  Výrazný pokles vykázaly odvody příspěvkových organizací, kdy 
v důsledku legislativních změn došlo k úpravám jejich výpočtu a ve vztahu k minulému roku došlo ke 
změně v objemu 8,9 mil. Kč.
Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 21,8 mil. Kč, tj. na 99,3 % upraveného rozpočtu. Oproti
roku předcházejícímu se snížily o 34,4 mil. Kč. Nenaplněny zůstaly příjmy z prodeje ostatních 
nemovitostí a jejich částí a prodeje pozemků. Příjmy z prodeje domovního majetku realizované 
Advokátní kanceláří Přerov, JUDr. Veverka, Mgr. Derychová, JUDr. Neulsová dosáhly výše 8,9 mil. 
Kč. Na celkových příjmech se kapitálové příjmy podílely 2,8 %.
V případě přijatých neinvestičních transferů se jednalo především o běžné transfery zahrnující např. 
příspěvek na výkon státní správy, prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven, úhradu 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí, s volbou prezidenta 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 
konkurenceschopnost (1,7 mil. Kč) a prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality řízení na 
Magistrátu města Přerova (2,8 mil. Kč). Z porovnání skutečnosti roku 2013 se stejným obdobím 
minulého roku zřetelně vyplývá snížení transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 
vztahu, kdy v důsledku novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 
pozdějších předpisů, již není obcím zasílán příspěvek na školství. Pokles v porovnání předmětných 
období představuje částku 6,8 mil. Kč.
Objem investičních transferů zaznamenal, v porovnání s rokem 2012, zvýšení ve výši 3,6 mil. Kč.
V roce 2013 investiční transfery dosáhly objemu 20,4 mil. Kč. Mimo finančních prostředků ze 
státního rozpočtu a fondů získalo statutární město zdroje na projekty, které jsou spolufinancovány 
z prostředků Evropské unie. Tyto finanční prostředky jsou zpravidla poukazovány zpětně, tj. po 
ukončení realizace projektu. Ve výše uvedené částce jsou obsaženy transfery např. na cyklostezku 
Želatovská (4,1 mil. Kč), energetická opatření - zateplení ZŠ Svisle (7,5 mil. Kč), energetická opatření 
– zateplení ZŠ U tenisu (4,3 mil. Kč) a zřízení technologického centra ORP Přerov a pořízení 
elektronické spisové služby (2,6 mil. Kč). Převážná část těchto investičních transferů byla poskytnuta 
zpětně po prvotním zafinancování akce městem. Přijaté transfery se podílely na skutečných příjmech 
rozpočtu 10,4 %. Kompletní přehled transferů přijatých v roce 2013 je uveden v příloze č. 7.
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Přehled přijatých transferů v letech 2010 - 2013
(bez zdrojů na výplatu sociálních dávek, v tis. Kč)

pol. 2010 2011 2012 2013

41XX Neinvestiční přijaté transfery 85 422,8 74 651,0 67 895,6 61 664,7 

42XX Investiční přijaté transfery 79 593,2 49 934,0 16 809,9 20 361,3 

C e l k e m 165 016,0 124 585,0 84 705,5 82 026,0 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 920 379,9 tis. Kč a byly čerpány ve výši 
705 185,4 tis. Kč, tj. na 76,6 %. Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily především kapitálové výdaje, které 
při upraveném rozpočtu 286 248,5 tis. Kč byly čerpány ve výši 118 981,7 tis. Kč, což činí pouze      
41,6 % upraveného rozpočtu.

sk.
skutečnost

2012

rozpočet

2013

upravený

rozpočet

2013

skutečnost

2013

podíl na 

celkových 

výdajích

skutečnost

/upravený 

rozpočet

1
 zemědělství, lesní

 hospodářství a rybářství
5 024,9 165,4 575,4 556,8 0,1% 96,8%

2
 průmyslová a ostatní odvětví

 hospodářství
73 637,8 47 861,6 53 003,2 47 686,4 6,8% 90,0%

3  služby pro obyvatelstvo 251 002,9 268 333,5 293 793,3 276 261,0 39,2% 94,0%

4
 sociální věci a politika

 zaměstnanosti
27 239,0 29 229,8 30 311,6 29 463,5 4,2% 97,2%

5
 bezpečnost státu a právní

 ochrana
29 652,2 29 240,5 29 766,8 28 002,4 4,0% 94,1%

6
 všeobecná veřejná správa

 a služby
236 202,7 237 407,1 221 234,0 197 877,7 28,1% 89,4%

 granty, podpory, dotace

 a dary
43 433,4 23 650,0 28 260,3 22 389,1 3,2% 79,2%

 projektové dokumentace

 a investiční akce
128 482,3 60 213,0 263 435,3 102 948,5 14,6% 39,1%

 výdaje celkem 794 675,2 696 100,9 920 379,9 705 185,4 100,0% 76,6%

Struktura výdajů v roce 2013
(po konsolidaci, v tisících Kč)
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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, se dvěma výjimkami, stanovený objem. Příčinou uvedeného stavu byla 
skutečnost, že odbor nechal uhradit předmětnou fakturu z běžného rozpočtu namísto z příslušného 
fondu a obdobný nesoulad nastal u běžného rozpočtu a akcí nad 500 tis. Kč. Již při sestavení musel být 
návrh rozpočtu výdajů v relaci s možnostmi strany příjmů, v důsledku čehož bylo nutné omezit 
některé výdaje. Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 586 203,7 tis. Kč, což oproti roku 
minulému představuje snížení o 34,8 mil. Kč. Výdajovou část rozpočtu významně ovlivnila změna 
v účtování platů zaměstnanců Magistrátu města Přerova a Městské policie za měsíc prosinec. V roce 
2013 poprvé nebyly převedeny finanční prostředky na platy a zákonné odvody za toto období na 
depozitní účet. K tomuto opatření bylo přistoupeno z důvodu, že prosincové platy a odvody bylo nutné 
v minulosti zpracovat ve velkém předstihu před ukončením měsíce prosince. Výkazy docházky a další 
podklady tak neodpovídaly skutečnosti a bylo nezbytné je začátkem následujícího roku složitě 
opravovat. Další práci navíc si pak vyžadovala inventarizace závazků. V roce 2013 tedy byly 
z rozpočtu čerpány pouze platy a odvody za 11 výplatních termínů. Odpovídající úprava rozpočtu ve 
výši 13,6 mil. Kč byla schválena zastupitelstvem dne 21.10.2013 a vymezené prostředky zapojeny 
k jiným účelům. Nezanedbatelnou měrou byla výše výdajové části rozpočtu ovlivněna změnou ve 
výpočtu odpisů (- 8,9 mil. Kč), na něž příspěvkovým organizacím město, jako zřizovatel, poskytuje 
příspěvek. Také přímé a ostatní dotace byly poskytnuty v objemu podstatně nižším (- 21,0 mil. Kč). 
Důvodem jsou zejména následující fakta. V roce 2013 byly dotace na infrastrukturu vyplaceny pouze 
ve výši 6,8 tis. Kč (upravený rozpočet dosahoval výše 3,6 mil. Kč) a nebyl poskytnut příspěvek firmě 
Regionální letiště Přerov, a. s., v předpokládaném objemu 2,0 mil. Kč, zatímco v roce 2012 tyto 
dotace dosáhly výše 18,8 mil. Kč. Naproti tomu v některých oblastech výdajů došlo k jejich navýšení. 
Projevilo se to například 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.). Výrazný nárůst se projevil u výdajů na bytové hospodářství, což ovšem souvisí 
s úhradou služeb (zejména energií), které jsou hrazeny městem, přičemž nájemci hradí zálohy, které
jsou obsaženy v příjmové části rozpočtu.
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Kapitálové výdaje, dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 
regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2 – 12M, dosáhly výše 119,0 mil. Kč, což je oproti 
roku 2012 méně o 54,7 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 16,9 %, tzn., 
že došlo k poklesu jejich podílu na celkových výdajích o 5,0 %. V této souvislosti je však třeba vzít 
v potaz, že byly čerpány pouze na 41,6 % upraveného rozpočtu. Z kapitálových výdajů byly největší 
položkou akce nad 500 tis. Kč. Příprava a zahájení těchto akcí byly závislé na časovém schválení 
rozsahu a finančního krytí. Rozsah a náplň akcí nad 500 tis. Kč vycházely z aktuálních potřeb 
statutárního města Přerova a veškeré akce byly projednány v jeho orgánech. Největší část uvedeného 
objemu byla vynaložena na zateplení ZŠ Svisle (16,6 mil. Kč), zateplení ZŠ U tenisu (16,1 mil. Kč), 
splátky dopravních staveb (15,1 mil. Kč), cyklostezku Želatovská (12,3 mil. Kč) a opravy místních 
komunikací (10,8 mil. Kč).
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orj.  odbor
upravený

rozpočet 2013

skutečnost

k 31.12.2013
%

1XX  Kancelář primátora (KP) 17 257,2 15 809,5 91,6

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 53 081,0 48 281,4 91,0

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 320 939,0 213 478,8 66,5

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 16 627,8 7 165,8 43,1

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 364 001,4 285 730,6 78,5

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 100 982,8 99 065,9 98,1

7XX
 Odbor stavebního úřadu

 a životního prostředí (STAV)
32 305,4 32 128,9 99,5

8XX
 Odbor evidenčních správních služeb

 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
1 604,0 1 311,9 81,8

9XX  Městská policie (MP) 3 274,6 2 212,6 67,6

 Rezervy 10 306,7 0,0 0,0

920 379,9 705 185,4 76,6

VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK - ODBORŮ
(po konsolidaci, v tisících Kč)



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 15 –

DLUHOVÁ SLUŽBA

K datu 31.12.2013 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů a půjček částky 360 335,65 tis. Kč. Kromě 
stávajících úvěrů byla v roce 2013 uzavřena smlouva o bezúročné půjčce ve výši 22 mil. Kč se 
společností Teplo Přerov, a. s., určená k financování zateplování objektů školských zařízení ve 
vlastnictví dlužníka. 

Úvěry, přijaté statutárním městem od bank, byly v průběhu roku spláceny v souladu se splátkovými 
kalendáři, čerpán byl úvěr přijatý od Dexia Kommunalkredit Bank AG (nyní Dexia Crédit Local), a to 
ve výši 20 mil. Kč. S touto bankou uzavřelo v červenci 2008 statutární město Přerov smlouvu o úvěru 
v celkové výši 300 mil. Kč. Úvěr bylo možné čerpat i opakovaně do konce roku 2013 s tím, že 
nesplacený zůstatek nesměl v žádném okamžiku přesáhnout částku 300 mil. Kč. V roce 2013 byly
čerpané finanční prostředky použity zejména na úhradu výdajů spojených se zateplením Základní školy 
U tenisu, s výstavbou cyklostezky na ulici Želatovská a u Grymova (řešení převedení cyklistů pod 
mostem), dále pak na opravu panelové komunikace v ulici U Žebračky a opravu staré obřadní síně na 
Městském hřbitově v Přerově. 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

2013 20 000 000 18 000 000 297 000 000

celkem 442 000 000 145 000 000 297 000 000

V plné výši byla rovněž vyčerpána půjčka od společnosti Teplo Přerov, a. s. Finanční prostředky byly 
prioritně vyčleněny na akci "ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení“. K 31.12.2013 činil 
nesplacený zůstatek půjčky 14,5 mil. Kč, a to v důsledku mimořádné splátky ve výši přijaté dotace 
(7,5 mil. Kč). 

V porovnání s rokem 2012 došlo k mírnému zvýšení hodnoty ukazatele dluhové služby, který za rok 
2013 činí 5,78 %. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména mimořádnou splátkou půjčky ve výši 
přijaté dotace společnosti Teplo Přerov, a. s. 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). 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 ukazatel dluhové

 služby (v %)

 absolutní výše

 dluhu (v tis. Kč)

5,78

360 336

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

3,38 6,25 14,69 3,07 4,63 8,83 4,67 5,09

 ke změně výpočtu ukazatele dluhové služby došlo v roce 2008

362 253191 520 209 660 172 564 184 140 354 368 324 996 373 625

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 2013 budou předloženy Zastupitelstvu města 
Přerova ke schválení na jednání dne 28.04.2014 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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K datu zpracování materiálu obdrželo statutární město Přerov souhrnné roční vyúčtování skutečně 
dosažené prokazatelné ztráty při výkonu příměstských linek v oblasti města Přerova za rok 2013 od 
společnosti ARRIVA MORAVA, a. s., jehož závěrem je zisk pro město ve výši 10 224 Kč. Částka 
byla připsána na účet města dne 14.03.2014.
Statutární město Přerov za zajištění provozu městské autobusové dopravy v Přerově za rok 2013 
uhradilo dopravci Dopravní a logistické společnosti s.r.o. (dále DLS s.r.o.) kompenzaci ve výši 
26 512 096 Kč, a to formou záloh a doplatků během roku. Doplatek ve výši 512 867 Kč byl DLS s.r.o. 
v rámci vyúčtování roku 2013 uhrazen v roce 2014, když poslední čtvrtletí byly sníženy zálohy           
z důvodu předchozího příznivého vývoje tržeb. 
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             786 749 054,34 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                          - 705 185 304,48 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                             + 81 563 749,86 Kč

Byly zapůjčeny dlouhodobé prostředky ve výši                                                       42 000 000,00 Kč

(čerpání úvěru přijatého od Dexia Crédit Local  ve výši 20,0 mil. Kč, půjčka od společnosti Teplo Přerov, a. s. 22,0 mil. Kč)

Byly uhrazeny splátky úvěrů a půjček ve výši                                                   - 43 917 300,00 Kč

Operace z peněžních účtů (pol. 8901)                                                                                - 99 929,64 Kč

Výsledek roku 2013, včetně financování                                                                 + 79 546 520,22 Kč

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací                                                                    39 401,78 Kč

Zůstatek roku 2013 – po vypořádání, včetně financování                                    + 79 585 922,00 Kč

Stavy běžných účtů k 31.12.2013

Základní běžné účty                                                                                                  206 476 042,88 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                            5 127 352,01 Kč

Fond sociální                                                                                                                  1 411 534,23 Kč

Fond Útulek pro zvířata                                                                                                 171 291,60 Kč


