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Město Přerov ležící na řece Bečvě je díky 
své zeměpisné poloze právem nazýváno
srdcem Moravy a křižovatkou cest. Osídle-
ní 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 olomouc-
kého biskupa Jindřicha Zdíka). Na králov-
ské 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 zacho-
valou 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 rezervace 
Žebračka a areál lagun. K procházce vybí-
zí naučná vlastivědná stezka Přerovským 
luhem a stezka Předmostím 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 tenisových 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.
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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.

KEDZIERZYN-KOŹLE

Kedzierzyn-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. 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 22 –

Název: Statutární město Přerov

IČO: 00301825

Sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov

Primátor Ing. Jiří Lajtoch

Náměstci primátora Mgr. Josef Kulíšek

Michal Zácha, DiS.

Mgr. Dušan Hluzín

Ing. Jaroslav Čermák

Ing. Tomáš Dostal

Čestmír Hlavinka

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Ing. Michal Špalek

Bc. Václav Zatloukal

Ing. Jiří Bakalík

UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ

ČLENOVÉ RADY MĚSTA

MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 23 –

Ing. Jaroslav Čermák

Dana Dobyšková

Ing. Tomáš Dostal

MUDr. Magdalena Dostalová 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Mgr. Monika Frídlová, MBA

Mgr. Elena Grambličková

Čestmír Hlavinka

Mgr. Dušan Hluzín

Marie Hudečková

MUDr. Michal Chromec

Marta Jandová 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D.

Mgr. Josef Kulíšek

Petr Laga

Ing. Jiří Lajtoch

Ing. Ivan Machát

Ladislav Mlčák

RSDr. Josef Nekl

Mgr. Helena Netopilová

Břetislav Passinger

Ing. arch. Vladimír Petroš

Ing. Anna Pospíšilová

Mgr. Vladimír Puchalský

Mgr. Radovan Rašťák

Mgr. Zdeněk Schenk

MVDr. Jiří Skyva

Ing. Michal Symerský

Ing. Richard Šlechta

Ing. Michal Špalek

Mgr. Lenka Ticháčková

Ludmila Tomaníková

Michal Zácha, DiS.

Bc. Václav Zatloukal 

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 24 –

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, vede evidenci 
a zpracovává vyúčtování pokutových bloků za 
statutární město Přerov, zabezpečuje poskytování 
půjček z fondu bydlení, realizaci cenových kontrol, 
koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí 
o podpory a dotace, metodicky řídí příspěvkovou 
organizaci Kulturní a informační služby města Pře-
rova v oblasti ekonomiky atd. 

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:                               57 000,00 Kč
Plnění:                                                    57 048,00 Kč
% plnění:                                                    100,0

Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii. Nejvyšší částka 55 218 Kč byla uhrazena 
v souvislosti s konáním akce „Vánočních trhy 2012“.

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                               900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             933 000,00 Kč
Plnění:                                               1 227 187,34 Kč
% plnění:                                                     123,6

Položka příjmy z úroků obsahovala běžné úroky 
z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocová-
ním dočasně volných finančních prostředků. Plnění 
běžných úroků ve výši 569 062,96 Kč odpovídalo 
relativně vysokým zůstatkům na běžných účtech 
v průběhu celého období a bylo také ovlivněno výší 
zvýhodněné úrokové sazby pro veřejný sektor 
(0,75 % p. a. při zůstatku nad 5 mil. Kč do 31.03.2013, 
dále pak do konce roku 0,35 % p. a.), jíž byly úro-
čeny účty statutárního města u České spořitelny, a. s. 

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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Ke zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků nebyl rok 2013 příznivý. Česká národní 
banka v průběhu minulého roku nadále udržovala 
úroveň úrokové sazby na rekordním minimu 0,05 %. 
Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné najít produkt, 
který by splňoval alespoň základní požadavky –
minimální riziko, likviditu a úrokový výnos, přesa-
hující úročení běžných účtů města. V průběhu 
uvedeného období byly zhodnocovány dočasně volné 
finanční prostředky prostřednictvím 
 spořícího účtu vedeného u Československé 

obchodní banky, a. s., kdy na počátku roku platná 
úroková sazba ve výši 1,10 % p. a. byla v průběhu 
dubna upravena na hodnotu 0,90 % p. a., zvý-
hodněný úrok byl platný při částce, která nepře-
sáhla 30 mil. Kč,

 spořícího účtu vedeného u UniCredit Bank Czech 
Republik, a. s. úrokovou sazbou 1,35 % p. a., 
která byla v průběhu měsíce dubna snížena na 
úroveň 1,00 % p. a.,

 depozitního účtu pro veřejný sektor vedeného               
u Sberbank CZ, a. s. Smlouva byla uzavřena dne 
26.04.2013. V průběhu 1. pololetí dosahovala 
úroková sazba hodnoty 0,95 % p. a., ve 2. pololetí 
pak 0,70 % p. a.,

 vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní 
u J & T Banky, a. s. Smlouva byla uzavřena dne 
13.05.2013, úroková sazba dosahovala hodnoty 
2,00 % p. a. K datu 17.07.2013 došlo k jejímu 
snížení na úroveň 1,50 % p. a.

Vzhledem k aktuálním zůstatkům na běžných účtech                
a nízkým úrokovým sazbám se jevilo pro statutární 
město Přerov vhodné rozšířit možné formy zhodno-
cování dočasně volných finančních prostředků o výše 
uvedené produkty. Úroky ze zhodnocování finan-
čních prostředků za období roku 2013 dosáhly 
celkové výše 658 124,38 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. Za rok 2013 
vykázal fond zhodnocení - 1,84 %. Ve struktuře 
vlastního kapitálu k datu 31.12.2013 převažovaly 
zahraniční akcie (52,14 %), kdy nejvýrazněji byl 
zastoupen sektor finančních služeb, následovaný 
petrochemií, zbožím krátkodobé spotřeby, teleko-
munikacemi atd.) a dluhopisy ČR (35,94 %).

Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      1 849,00 Kč
% plnění:                                                         -

Z akciových společností, v nichž má statutární město 
Přerov majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny
společnostmi:
 Dalkia Česká republika, a. s., ve výši 489 Kč,
 ČEZ, a. s, ve výši 1 360 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 provádělo cenové kontroly dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších před-
pisů, 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 ozna-
čování zboží. V případě zjištění porušení cenových 
předpisů je zahájeno správní řízení o uložení pokuty. 
V roce 2013 bylo provedeno celkem 25 cenových 
kontrol. Porušení cenových předpisů nebylo zjištěno.
K 31.12.2013 zůstávají neuhrazeny 2 pokuty v cel-
kové výši 4 000 Kč. Jedná se o pokuty z roku 2000 
a 2005 uložené opakovaně jedné kontrolované osobě. 
Neuhrazené pokuty byly předány k dalšímu vymá-
hání Exekutorskému úřadu. Dne 24.07.2013 navrhl 
exekutor zastavit řízení pro nemajetnost této osoby. 
Pokuty byly převedeny na podrozvahu.

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

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 042 900,00 Kč
Plnění:                                              2 042 911,30 Kč
% plnění:                                                     100,0

Částka představuje doplatky dotací, které statutární 
město Přerov obdrželo na základě předložených 
žádostí v rámci finančního vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2012. Jednalo se o
 213 907,30 Kč na volby do zastupitelstev krajů,
 19 936,00 Kč na volbu prezidenta,
 1 809 068,00 Kč na sociálně – právní ochranu 

dětí.
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Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 402 300,00 Kč
Plnění:                                               1 400 628,57 Kč
% plnění:                                                      99,0

V rámci finančního vypořádání roku 2012 příspěv-
kové organizace Sociální služby města Přerova 
(1 299 600 Kč) a Kulturní a informační služby města 
Přerova (70 626,57 Kč) vrátily na účet statutárního 
města přeplatek příspěvku na provoz. Zbývající část 
pak tvořily vrácené dotace.

Přijaté transfery

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 transfe-
rech 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 MMPr 
(2,8 mil. Kč). Z porovnání skutečnosti roku 2013 se 
stejným obdobím minulého roku zřetelně vyplývá 
snížení transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrn-
ného dotačního vztahu, kdy v důsledku novely záko-
na č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve 
znění pozdějších předpisů, již není obcím zasílán 
příspěvek na školství. Pokles v porovnání předmět-
ných období představuje částku 6,8 mil. Kč.
Objem investičních transferů zaznamenal, v porov-
nání s rokem 2012, zvýšení o 3,6 mil. Kč. V roce 
2013 investiční transfery dosáhly objemu 20,4 mil. 
Kč. Mimo finančních prostředků ze státního rozpoč-
tu a fondů získalo statutární město zdroje na projekty, 
které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské 
unie. Tyto finanční prostředky jsou zpravidla pouka-
zovány zpětně, tj. po ukončení realizace projektu. 
Ve výše uvedené částce jsou obsaženy transfery 
např. na cyklostezku Želatovská (4,1 mil. Kč), ener-
getická 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).

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Rozpočet původní:                           7 280 800,00 Kč
Rozpočet upravený:                     129 075 500,00 Kč
Plnění:                                           42 000 000,00 Kč
% plnění:                                                    32,5

Dne 11.07.2008 byla mezi statutárním městem Přerov 
a Dexia Kommunalkredit Bank AG (nyní Dexia 
Crédit Local) 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 bylo jej možné čerpat 
opakovaně s tím, že v žádném okamžiku čerpaná 
částka nesmí přesáhnout úvěrový rámec, tj. 300 mil. 
Kč. Od počátku platnosti smlouvy bylo vyčerpáno
celkem 442 mil. Kč. V důsledku úhrady řádných 
a mimořádných splátek byl k 31.12.2013 vykázán 
nesplacený zůstatek úvěru ve výši 297 mil. Kč. 

Dne 30.12.2009 byla mezi statutárním městem Přerov
a Českou spořitelnou, a. s., uzavřena smlouva o konto-

korentním úvěru do výše 20 mil. Kč se splatností do 
31.12.2010. Na základě dodatku č. 3 k výše uvedené 
smlouvě ze dne 20.12.2012 byla její platnost prodlou-
žena do konce roku 2013. Úvěr byl určen k zajištění 
přechodného nedostatku finančních prostředků 
a v průběhu roku 2013 ho nebylo nutné čerpat.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 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 byl poskytnut bez zajištění. 
Smlouva o úvěru byla uzavřena dne 24.02.2012. 
Účelem úvěru je financování 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 31.12.2013 nebyl úvěr čerpán.

Dne 24.04.2013 byla uzavřena smlouva o půjčce na 
částku ve výši 22 mil. Kč mezi statutárním městem 
Přerov a společností Teplo Přerov a. s., a finanční 
prostředky byly v souladu s podmínkami smlouvy 
převedeny jednorázově na účet města dne 30.07.2013. 
Konečná splatnost půjčky byla stanovena na 
31.01.2018. Půjčkou získané finanční prostředky 
byly určeny k financování zateplování objektů 
školských zařízení ve vlastnictví dlužníka, prioritně 
na akci "ZŠ Svisle – energetické opatření – zatep-
lení", jejíž uskutečnění mělo být podpořeno dotací 
ve výši cca 8,9 mil. Kč, přičemž tato bude následně 
použita k realizaci mimořádné splátky půjčky.
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Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                       5 500,00 Kč
Plnění:                         5 550,00 Kč
% plnění:                       100,9

Rada města Přerova na své březnové schůzi souhla-
sila s konáním veřejné sbírky ve prospěch města 
Frenštát pod Radhoštěm, a to formou pokladničky 
umístěné v prostorách konání zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 15.04.2013 s tím, že čistý výtěžek 
sbírky bude určen na pomoc rodinám poškozeným 
výbuchem a následným požárem domu. Výtěžek 
veřejné sbírky činil 5 550 Kč.

Odvody příspěvkových organizací (KIS)

Rozpočet původní:                               202 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                               78 500,00 Kč
Plnění:                                                    78 486,60 Kč
% plnění:                                                     100,0

Příspěvková organizace Kulturní a informační 
služby města Přerov prováděla odvody z odpisů 
nemovitého majetku z hlavní i doplňkové činnosti. 
Na hlavní činnost organizace obdržela v odpovída-
jící výši příspěvek na odpisy nemovitého majetku. 
Tyto pak pravidelně, v souladu se skutečnými náklady,

byly odváděny na účet zřizovatele.

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                                     400,00 Kč
Rozpočet upravený:                                   400,00 Kč
Plnění:                                                        250,42 Kč
% plnění:                                                     62,6

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                     9 000,00 Kč
% plnění:                                                       -

Ve sledovaném období tvořily příjem fondu peněžní 
dary v celkové výši 9 000 Kč. Jeden z dárců pravi-
delně měsíčně přispívá částkou 200 Kč již od roku 
2005, další pak částkou 300 Kč od prosince 2011. 
Zbývající částku představují jednorázové dary. 
V souvislosti s vedením účtu fondu nebyly bankou 
účtovány žádné poplatky.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní záležitosti kultury (oslavy) 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             150 000,00 Kč
Čerpání:                                              149 361,00 Kč
% čerpání:                                                   99,6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánoč-
ních ozdob.

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                               420 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            420 000,00 Kč
Čerpání:                                               299 940,00 Kč
% čerpání:                                                   71,4

Dne 06.12.2012 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 přiznání 
k dani z příjmu právnických osob za rok 2013. Část 
poradenství tvořila také problematika příspěvkových 
organizací a obchodních společností města. Tyto 
služby byly hrazeny měsíční paušální částkou ve 
výši 20 000 Kč bez DPH.
Dále byl pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na 
rok 2014 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 rozpočtu 
vyčleněna částka 300 000 Kč. Při výběru ratingové 
agentury bylo postupováno v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2012 vydaným Radou města Přerova 
„Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a tvorby registru akcí“. Výzva k po-
dání nabídky byla zaslána 4 subjektům. Statutární 
město Přerov obdrželo nabídku od 2 uchazečů. Rada 
města Přerova na své schůzi dne 13.02.2013 schvá-
lila uzavření smlouvy o provedení národního ratingu 
za rok 2012 mezi společností Moody´s Investors 
Service Limited (dále jen Moody´s) a statutárním 
městem Přerov za cenu 10 000 EUR bez DPH a uza-
vření smlouvy o provedení iRatingu za rok 2012
mezi společností CCB – Czech Credit Bureau, a. s. 
a statutárním městem Přerov za cenu ve výši 5 000 
Kč bez DPH. Se společností Moody´s probíhala od 
března 2013 jednání ve věci úpravy smluvní doku-
mentace. Protože však ani po několika měsících 
nedošlo ke shodě na podmínkách smlouvy tak, aby 
tato vyhovovala oběma stranám, rozhodla Rada 
města Přerova dne 31.07.2013 zrušit rozhodnutí
o jejím uzavření. Smlouva o provedení ratingového 
hodnocení se společností CCB – Czech Credit Bureau,
a. s., byla uzavřena dne 23.9.2013. Při sestavování 
iRatingu vycházela společnost z veřejných zdrojů 
zveřejněných v databázi Ministerstva financí ČR 
o územních samosprávných celcích, jejichž zveřej-
nění se v důsledku změny struktury ve zveřejňova-
ných datech v roce 2013 výrazně opozdilo. Jako 
omluvu za nepříjemné průtahy obdrželo statutární 
město Přerov navíc iRating za rok 2011 zdarma, a to 
s výsledkem hodnocená na úrovni B-. Za rok 2012 
získalo statutární město Přerov ratingové hodnocení 
B, tedy velmi nízké riziko. Při použití tzv. převodního 
můstku na ratingy světových agentur by výsledek 
hodnocení zněl „střední kvalita – nižší“. Za zpracování 
iRatingového hodnocení bylo uhrazeno 6 050 Kč.
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Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
(bankovní poplatky aj.)

Rozpočet původní:                                 67 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                               67 700,00 Kč
Čerpání:                                                  7 176,66 Kč
% čerpání:                                                   10,6

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

Úroky z úvěrů

Rozpočet původní:                            7 760 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 808 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 543 590,47 Kč
% čerpání:                                                   32,1

Částka byla tvořena uhrazenými úroky z úvěrů přija-
tých statutárním městem Přerov. Výše čerpání byla 
ovlivněna nejen stále velmi nízkou cenou peněz na 
mezibankovním trhu depozit (úrokové sazby jednot-
livých čerpaných úvěrů se k datu 31.12.2013 pohy-
bovaly v rozmezí 0,15 % p. a. – 1,24 % p. a.), ale 
zejména skutečností, že nebyl čerpán úvěr na projekt 
„Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-
správě 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:                          20 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 358 900,00 Kč
Čerpání:                                            1 358 880,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Územní samosprávné celky mají ve zdaňování daní 
z příjmů právnických osob specifické postavení –
hradí daň sami sobě, daň tedy hospodaření města 
nezatěžuje. V rozpočtu statutárního města Přerova 
na rok 2013 byla za tímto účelem v příjmové a výda-
jové části vyčleněna částka 20 000 000 Kč. Účetní 
jednotka je povinna sestavit a podat daňové přiznání 
včas a ve správné výši. Účetní předpisy postup při 
účtování daně z příjmů obcí blíže neupravují, je tedy 
na účetní jednotce si tento stanovit. V případě statu-
tárního města Přerova byla v minulých letech daň 
z příjmů právnických osob daňovým poradcem 
předběžně spočítána již v měsíci lednu tak, aby 
vypočtenou daň bylo možné zaúčtovat před 
odevzdáním účetní závěrky, tedy do období, za které 
daňová povinnost vznikla. S ohledem na skutečnost,
že v měsíci lednu nebyly k dispozici úplné údaje 
nezbytné k výpočtu daně, byla zaúčtována v přísluš-
ném roce pouze daň předběžná a v roce následujícím 
(v průběhu měsíce května, června) po podání daňo-
vého přiznání na Finanční úřad v Přerově, zaúčtován 
rozdíl. Po konzultaci příslušné problematiky s daňo-
vým poradcem bylo od roku 2013 přistoupeno 

k zásadní změně způsobu účtování daně z příjmů 
právnických osob za město. Daňová povinnost za 
rok 2012 byla zaúčtována dle výše uvedeného 
způsobu, za rok 2013 bude zaúčtována až v roce 
následujícím, v rozpočtu statutárního města Přerova 
se tedy projeví až v roce 2014. Čerpání roku 2013 
bylo tedy pouze ve výši doúčtování daňové povin-
nosti roku 2012, tj. 1 358 880 Kč. 

Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 4 600,00 Kč
Čerpání:                                                   4 550,00 Kč
% čerpání:                                                   98,9

Jednalo se o odvod chybně vyplacených dávek 
sociální péče z minulých let do státního rozpočtu za 
měsíc prosinec 2012.

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření 
pro krizové stavy

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

Začátkem června 2013 zasáhla povodňová vlna 
způsobená vytrvalými a vydatnými dešti většinu 
území Čech, řeky na téměř padesáti místech České 
republiky dosáhly třetí povodňový stupeň a byl 
vyhlášen stav ohrožení. Mezi zaplavená města 
patřilo i partnerské město Děčín, které se s ničivými 
důsledky povodně muselo vypořádat i před necelými 
čtyřmi lety. Zastupitelstvo města Přerova na svém 
zasedání dne 17.06.2013 schválilo poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 100 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy na částečnou úhradu škod 
způsobených povodní. Darovací smlouva byla 
uzavřena dne 11.07.2013.

Ostatní činnosti j. n. (dar a výtěžek veřejné sbírky 
městu Frenštát pod Radhoštěm)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             105 500,00 Kč
Čerpání:                                               105 550,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0
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V únoru 2013 postihla obyvatele panelového domu       
v centru města Frenštát pod Radhoštěm tragédie. 
Nedělní požár domu způsobený výbuchem si vyžá-
dal 6 lidských životů a 11 zraněných. V této souvis-
losti zaznamenalo město nebývalou vlnu solidarity.
Nabídky pomoci přicházely od okolních obcí, měst 
a firem. Město Frenštát pod Radhoštěm zřídilo za 
tímto účelem na období od 18.02.2013 do 17.02.2014 
veřejnou sbírku, kde bylo možné zasílat finanční 
prostředky určené na pomoc pro obyvatele zničeného 
domu. Výtěžek veřejné sbírky byl rozdělován mezi 
rodiny postižené tragédií dle předem stanoveného 
"klíče". Rada města Přerova na své schůzi dne
06.03.2013 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 
100 000 Kč na pomoc obětem neštěstí a uzavření 
darovací smlouvy. Na své schůzi dne 19.03.2013 
pak souhlasila s konáním veřejné sbírky ve prospěch 
města Frenštát pod Radhoštěm, a to formou 
pokladničky umístěné v prostorách konání zasedání 
Zastupitelstva města Přerova s tím, že čistý výtěžek 
sbírky bude určen na pomoc poškozeným rodinám. 
Zastupitelstvo města Přerova pak na svém zasedání 
dne 15.04.2013 výše uvedené schválilo. K uzavření 
darovací smlouvy došlo dne 30.04.2013, následně 
byly finanční prostředky odeslány na účet veřejné 
sbírky společně s výtěžkem veřejné sbírky, který 
činil 5 550 Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků

Rozpočet původní:                          36 372 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        43 917 500,00 Kč
Čerpání:                                          43 917 300,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených 
na základě smluv uzavřených mezi statutárním měs-
tem Přerov a peněžními ústavy a mimořádnou splátku 
půjčky, která byla společností Teplo Přerov a. s., 
statutárnímu městu Přerov poskytnuta za účelem
financování zateplování objektů školských zařízení 
ve vlastnictví dlužníka s tím, že dotace získaná na 
realizovanou akci bude použita na mimořádnou 
splátku půjčky. V polovině listopadu 2013 obdrželo 
statutární město Přerov na akci "ZŠ Svisle – energe-
tické opatření – zateplení" dotaci ve výši 7,5 mil. Kč. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 
09.12.2013 schválilo posílení rozpočtu o tuto dotaci 
a její použití za účelem mimořádné splátky jistiny 
výše uvedené půjčky. Mimořádná splátka ve výši 
7 545 500 Kč byla uhrazena dne 18.12.2013. Zůstatek 
půjčky k datu 31.12.2013 tak činil 14 454 500 Kč.

Kulturní a informační služby města Přerova

Rozpočet původní:                            9 442 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                          9 428 700,00 Kč
Čerpání:                                            9 158 686,60 Kč
% čerpání:                                                    97,1

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:                          30 949 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                        31 137 200,00 Kč
Čerpání:                                          31 137 178,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené 
dne 05.05.2008 mezi statutárním městem Přerov           
a společností Teplo Přerov a. s., byla tato vyplácena 
ve 12 dílčích splátkách. Každoročně dochází k její 
valorizaci. Pro rok 2013 byla poskytnutá dotace 
stanovena ve výši 30 949 500 Kč. 

Na svém zasedání, konaném dne 15.4.2013, schvá-
lilo Zastupitelstvo města Přerova uzavření dodatku 
č. 6 ke smlouvě. Dodatek řešil úpravu dotace pro rok 
2013, v souvislosti s rozšířením pronájmu o Spor-
tovní halu na ul. Petřivalského. Dotace byla navýše-
na o částku ve výši nájemného bez DPH, kterou 
společnost hradí městu a dále o částku, která byla    
v minulosti poskytována Sportovnímu klubu na ná-
klady spojené s provozem výše uvedeného objektu. 
Zvýšení dotace pro rok 2013 činilo 187 678 Kč.

Městská a příměstská doprava 

S účinností od 01.05.2004 se problematikou dopravy 
tj. závazku veřejné služby a prokazatelné ztráty, za-
bývá odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu, oddělení dopravě správních 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 30 –

agend. Oddělení rozpočtu se nadále zabývalo cenami 
v městské dopravě osob. Dne 22.11.2011 Rada 
Olomouckého kraje schválila 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 schůzi 
dne 18.01.2012 a vydala nové Nařízení č. 1/2012 
o stanovení maximální ceny jízdného v městské 
dopravě osob na území statutárního města Přerova. 
Od 01.03.2012 bylo stanoveno jízdné ve výši:
 jednotlivé jízdné                                         10 Kč
 7denní jízdné                                               78 Kč 
 měsíční jízdné                                           250 Kč
 čtvrtletní jízdné                                          710 Kč

Pokutové bloky

Postupy při operacích s pokutovými bloky upravoval
Vnitřní předpis č. 1/2013 – Pokutové bloky, který 
byl schválen Radou města Přerova dne 09.01.2013, 
nabyl účinnosti dnem 10.01.2013 a byl závazný pro 
všechny, kteří se na těchto operacích podíleli.
Vyúčtování pokutových bloků k datu 31.12.2013 
proběhlo dle platného vnitřního předpisu. Pokutové 
bloky neměly žádnou nominální hodnotu, nebylo 
tedy možné stanovit jejich počáteční zásobu v Kč, 
ale pouze v kusech. Počáteční zásoba pokutových 
bloků k 01.01.2013 byla za Magistrát města Přerova  
13 900 ks, z toho:
 na místě nezaplacené                               3 500 ks 
 na místě zaplacené                                10 200 ks
 na místě zaplacené pro právnické osoby   200 ks 
V roce 2013 bylo vydáno potrestaným osobám
1 259 550 Kč. Z toho:

Městská policie Přerov 1 055 400

ESŽ, oddělení dopravně 
správních agend

18 600

ESŽ, oddělení přestupků 67 500

ESŽ, oddělení evidenčně
správních agend a matriky 

72 500

ESŽ, oddělení obecní živnost.
úřad (právnické osoby)

45 550

CELKEM 1 259 550

Na účet města bylo odvedeno 1 259 550 Kč, neodve-
dený zůstatek tedy nevznikl. Celková zásoba k datu 
01.01.2014 za Magistrát města Přerova činila 8 939 
ks, z toho:
 na místě nezaplacené                              2 149 ks 
 na místě zaplacené                                   6 677 ks 
 na místě zaplacené pro právnické osoby     113 ks  

V červnu 2013 byly na základě výzvy staré pokuto-
vé bloky odvezeny na Krajský úřad Olomouckého 
kraje ke skartaci.

Fondy bydlení

Zastupitelstvo města Přerova vydalo na svém jednání 
dne 10.12.2007 Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu (dáleFMB)

a Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu rozvoje 
bydlení (dále FRB) a Fondu na opravy bytového 
fondu postiženého povodní (dále FNOBFPP). FMB 
slouží na poskytování půjček na opravy, modernizaci 
a rozšiřování bytového fondu pro vlastníky bytů, 
bytových nebo rodinných domů, popř. vlastníkům 
jiných nemovitostí, kde má vzniknout nová bytová 
jednotka. Finanční prostředky tohoto fondu byly 
vytvořeny převodem prostředků z účtů FNOBFPP
a FRB, které sloužily ke shromažďování finančních 
prostředků, které byly v minulých letech použity na 
poskytnutí půjček dle platných předpisů.
Na jednání konaném dne 10.12.2012 schválilo 
Zastupitelstvo města Přerova podmínky výběrového 
řízení na poskytování půjček z FMB v roce 2013,     
a to v termínu od 14.01.2013 do 18.02.2013. Složení 
pracovní skupiny, která zpracovává návrh na poskyt-
nutí půjček pro orgány města, bylo schváleno v roce 
2007, v průběhu let však došlo k několika změnám. 
V termínu bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí půjčky, 
1 žádost byla podána po termínu. Celkem bylo požá-
dáno o částku ve výši 690 000 Kč. Zastupitelstvo 
města na svém jednání dne 15.04.2013 schválilo 
poskytnutí půjček, přičemž 1 půjčka byla podmíněna 
doložením stavebního povolení nebo písemného 
vyjádření k požadovanému druhu půjčky. Podmínka 
byla žadatelem splněna. Na stejném zasedání schvá-
lilo Zastupitelstvo města Přerova vyhlášení druhého 
výběrového na poskytování půjček v termínu od 
20.05.2013 do 01.07.2013. V termínu byla podána 
1 žádost, další byla podána mimo termín výběrového 
řízení. Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání 
dne 09.09.2013 schválilo poskytnutí obou půjček ve 
výši 180 000 Kč. V roce 2013 bylo uzavřeno celkem 
8 smluv o poskytnutí půjčky s vlastníky bytového 
fondu na opravy a modernizace 8 bytů v 8 domech 
v celkové výši 870 000 Kč.
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Čerpání půjček poskytnutých v roce 2012 – předložena 1 faktura na celkovou částku 9 997 Kč

poř. 
číslo

druh půjčky (zkráceně)
počet 
bytů

čerpání v Kč
průměr

na 1 byt v Kč

1. oprava nebo rekonstrukce střechy 1 9 997,00 9 997,00

CELKEM 9 997,00

Čerpání půjček poskytnutých v roce 2013 – předloženo celkem 22 faktur na celkovou částku 729 996,80 Kč

poř. 
číslo

druh půjčky (zkráceně)
počet 
bytů

čerpání v Kč
průměr

na 1 byt v Kč

1. oprava nebo rekonstrukce střechy 3 380 471,00 126 823,60

2. zřízení plynového nebo elektr. vytápění 1 70 000,00 70 000,00

3. výměna oken, dveří 5 226 493,00 45 298,60

8. rekonstrukce koupelny, WC 1 28 875,80 28 875,80

17. oprava balkonu 1 9 157,00 9 157,00

18. oprava komína 1 15 000,00 15 000,00

CELKEM 729 996,80

Oddělení účetnictví

Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 
v organizační struktuře statutárního města. Zastřešuje
povinnosti plynoucí ze zákona – povinnost vést 
účetnictví.
Od roku 2013 došlo opět ke změně zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, na základě 
které byl upraven také odpovídající vnitřní předpis 
města. Hlavní změnou bylo ručení za daň u nespoleh-
livého plátce a taktéž povinnost daňového subjektu
zveřejnit na portálu daňové správy čísla bankovních 
účtů, na kterých jsou inkasovány zdanitelné příjmy. 
Obě podmínky byly původně platné od 01.04.2013. 
Správcem daně však nebyl termín zveřejnění účtu 
dodržen. Vzhledem k tomu, že od roku 2014 dojde
k dalším úpravám a výrazným změnám, byl ke konci 
roku 2013 zpracován návrh nového vnitřního před-
pisu dle aktuální legislativy, který schválila Rada 
města Přerova v lednu 2014.

Oddělení účetnictví převzalo od 01.07.2012 účetní 
agendu spojenou se správou obecních bytů a nebyto-
vých prostor v majetku města, kterou dříve zajišťo-
vala nyní již zaniklá příspěvková organizace Do-
movní správa města Přerova. V I. polovině roku 
2013 došlo poprvé k vyúčtování nákladů za tyto 
prostory za období roku 2012. 

Sledování a dodržení souladu a návaznosti údajů 
zadaných v evidenci u nájemníků na účetnictví 
města je velmi náročné. Vzhledem k množství 
účetních operací, náročnosti a nutnosti rozlišování 
jednotlivých úkonů je stále dosud nutná neustálá 
spolupráce mezi odbory ekonomiky, správy majetku 
a komunálních služeb a hlavně zástupcem dodavate-
le nového programu bytového a nebytového fondu.

Příjmová část rozpočtu

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

Jedná se o příjem z dobývacích prostor, který město 
obdrželo od báňského úřadu.

Dalšími příjmy byly vratky příspěvků a dotací poskyt-
nutých organizacím za předchozí rok, které byly 
vyúčtovány v roce následujícím, a vyúčtování záloh na 
energie a služby, které se týkaly předchozích období 
(vodné, stočné, teplo, plyn, elektrická energie, služby 
pošt, peněžních ústavů, opravy, vratka daní). Jednalo se 
většinou o vyúčtování zaplacených záloh, přičemž výši 
vyúčtování nelze přesně odhadnout. Největší položkou 
v těchto příjmech činí elektrická energie.

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.)

Rozpočet původní:                                 80 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč
Čerpání:                                                   8 287,84 Kč
% čerpání:                                                 27,6
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Na depozitních účtech města jsou vedeny jistoty 
nájemců. Některé z nich byly dle smluv uzavřených 
mezi DSMP a nájemci úročené, a tyto jsou vedeny 
na samostatném účtu. Úrok u aktuálně úročených 
kaucí činil za rok 2013 částku 8 287,84 Kč.

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              235 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             185 000,00 Kč
Čerpání:                                                88 358,06 Kč
% čerpání:                                                47,8

Oddělení účetnictví čerpalo prostředky rozpočtu 
zejména za služby auditorů – přezkum hospodaření.

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

Rozpočet původní:                              320 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            320 000,00 Kč
Čerpání:                                              267 689,86 Kč
% čerpání:                                              83,7

Další významnější položkou je částka poplatků za 
vedení účtů, které město hradí. V porovnání s rokem 
předchozím došlo k nárůstu. Zvýšení bylo zapříčině-
no přechodem značného počtu příjmových a výdajo-
vých položek účtů z bývalé příspěvkové organizace 
DSMP.

Ostatní finanční operace j. n. (DPH)

Rozpočet původní:                          1 950 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 308 400,00 Kč
Čerpání:                                            3 186 447,79 Kč
% čerpání:                                                   96,3

Město je město plátcem daně z přidané hodnoty               
a odvádí platby měsíčně finančnímu úřadu. V průbě-
hu roku byl rozpočet navýšen, a to hlavně vzhledem 
k tomu, že se u DPH snižuje výše částek, které si 
může město odečíst od základu daně.

Oddělení místních příjmů

Místní poplatky

Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví obec 
v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
(dále OZV) dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen zákon o místních poplatcích), ve které 
stanoví podrobnosti jejich vybírání, zejména sazbu 
poplatkové povinnosti, splatnost, lhůty a podávání 
ohlašovací povinnosti, úlevy nebo případné osvobo-
zení od poplatků. Ve statutárním městě Přerov jsou 
OZV zavedeny tyto poplatky: 
 OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze psů,
 OZV č. 7/2010, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, v platném znění,
 OZV č. 6/2010, o místním poplatku ubytovací 

kapacity,

 OZV č. 6/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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 míst-
ních 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:                       27 990 000,00 Kč
Plnění:                                            28 439 982,08 Kč
% plnění:                                                     101,6

U poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů (dále jen poplatek za komunální 
odpad) je trvale evidován nejvyšší příjem ze všech 
4 místních poplatků zavedených na území města 
Přerova. Je to dáno skutečností, že poplatková povin-
nost se vztahuje na každou fyzickou osobu, která má 
na území obce trvalý pobyt. V letech 2008 – 2012 
činila sazba poplatku 500 Kč, což byla maximální 
výše, kterou zákon o místních poplatcích umožňoval. 
V důsledku úlevy se poplatníkovi majícím ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, poplatek snížil na 250 Kč. Rozdíl mezi 
skutečnou a zákonem maximálně možnou výší sazby 
město doplácelo ze svého rozpočtu. S účinností od 
01.01.2013 byl poplatek rozšířen o tři kategorie –
cizinců a majitele bytů a rodinných domů, ve kterých 
není nikdo trvale hlášen k pobytu. V průběhu roku 
se k poplatkové povinnosti zaregistrovalo celkem 
190 majitelů těchto nemovitostí. Datum splatnosti 
zůstal stejný – 30. červen kalendářního roku. Sankce 
je stanovená v OZV a činí 50 % sazby poplatku, což
je dolní hranice zákonné sazby zvýšení.
K 31.12.2013 bylo evidováno 49 490 poplatníků, 
z toho 3 740 dlužníků, u kterých již byly nedoplatky 
vymáhány nebo budou následovat kroky k jejich 
vymáhání, a to nejprve zjišťováním majetkových po-
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měrů dlužníků. V převážné míře se jednalo o dluž-
níky dlouhodobé, u nichž jsou evidovány nedoplatky 
za více let. 
Celková výše nedoplatků činila 7 770 836,51 Kč, 
z toho 624 975,00 Kč byly nedoplatky 641 dlužníků 
(17 % z celkového výše uvedeného počtu dlužníků), 
kteří dluží nedoplatek pouze za jeden rok. 
Pokud je pohledávka nedobytná, tzn., že byly vyčer-
pány veškeré možnosti k jejímu vymožení, je převe-
dena na podrozvahový účet v souladu s daňovým 
řádem a Vnitřním předpisem č. 5/2011 vydaným 
Radou města Přerova O postupu jednotlivých odbo-
rů 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). Převážně zde 
byly evidovány nedoplatky, které byly soudním exe-
kutorem zastaveny z důvodu nemajetnosti dlužníka. 
Výše nedoplatků na podrozvaze dosáhla k 31.12.2013 
2 067 446 Kč a týkala se 545 dlužníků. Téměř polo-
vinu této částky tvořily nedoplatky, které zde byly 
převedeny v průběhu roku v celkové výši 1 083 421 
Kč a týkaly se 313 dlužníků. Na podrozvaze byly 
i nadále sledovány majetkové poměry dlužníků za 
účelem vymožení nedoplatků, a to až do doby jejich 
zániku dle daňového řádu. 
Celková výše nedoplatků včetně těch, které jsou 
vedeny na podrozvahovém účtu, dosáhla 9 838 282,51 
Kč. V meziročním srovnání tak došlo k nepatrnému 
zvýšení, a to o cca 315 000 Kč.

Nejvíce nedoplatků bylo stále evidováno u poplatníků,

kteří měli trvalý pobyt na úřední adrese magistrátu, 
tj. Bratrské 34. Nedoplatek byl evidován téměř 
u každého druhého z celkového počtu 2 180 zde 
přihlášených osob a činil 2 160 519,98 Kč, přičemž 
se jednalo převážně o nedoplatky z předchozích let 
(od 01.01.2011 jsou poplatníci, kteří měli trvalý 
pobyt na úřední adrese magistrátu a nebyla u nich 
známa jejich korespondenční adresa, od poplatku 
osvobozeni). Mnozí dlužníci o svých nedoplatcích
ani nevědí, neboť z důvodu neznámého bydliště se 
jim doručuje veškerá korespondence fikcí. Navíc se 
jednalo v převážné míře o občany v tíživé finanční 
a sociální situací se špatnými majetkovými poměry, 
kde úspěšnost vymožení je poměrně nízká.

Druhou nejpočetnější skupinu dlužníků tvořili nezle-
tilí poplatníci do 18 let věku. K 31.12.2013 u 935 
z nich, tj. u 13 % z celkového počtu 7 032 poplatníků, 
byly evidovány nedoplatky v celkové výši 1 931 971
Kč. Od 01.07.2012 sice došlo k legislativní změně 
zákona, podle které za zaplacení poplatku již odpo-
vídá společně a nerozdílně nezletilý poplatník a jeho 
zákonný zástupce, ale nelze vymáhat nedoplatky od 
zákonných zástupců se zpětnou platností, což je pro 
tyto poplatníky velmi nepříjemná situace.
Velké množství dlužníků (510) je evidováno s mís-
tem trvalého pobytu v ulicích Kojetínská, Škodova, 
Tovačovská a Husova. Z celkového počtu 1 036 
poplatníků je každý druhý dlužníkem. Výše jejich 

nedoplatků dosáhla 1 165 164 Kč. Převážně se jedná 
o nedoplatky za více let, kdy dlužníci v mnoha přípa-
dech neprojevují zájem dluh řešit do té doby, pokud 
sami od města něco nežádají. 

Vydání exekučního příkazu u většiny dlužníků před-
chází upozornění na výši nedoplatku a způsob jeho 
vymáhání. V roce 2013 bylo zasláno 1 148 těchto 
upozornění. Pokud se dlužník nacházel v nepříznivé 
finanční situaci, mohl požádat o posečkání úhrady 
nedoplatku, případně o rozložení úhrady na splátky.
Od roku 2011, dle novely zákona o místních poplat-
cích, došlo k rozšíření způsobu vyměření poplatků 
o hromadný předpisný seznam. Tento způsob byl 
užíván u velkého množství poplatníků, kdy byl 
vyměřován poplatek všem současně, což bylo využí-
váno především u tohoto poplatku. Pokud nebyl
poplatek uhrazen ani v náhradním termínu, dochá-
zelo k daňové exekuci. Byl uplatňován takový způ-
sob vymáhání, aby náklady nebyly ve zjevném nepo-
měru k výši nedoplatku, a daňovou exekuci kromě 
mobiliárních exekucí provádělo nejdříve oddělení 
místních příjmů (např. srážkami ze mzdy, z důchodu, 
přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele pla-
tebních služeb). Samotnému vydání daňové exekuce 
předcházelo zjištění majetkových poměrů dlužníka 
na základě vydaných výzev k součinnosti. V roce 
2013 bylo prověřeno 2 948 dlužníků a vydáno 388 
exekučních příkazů. V případě, kdy nebyl zjištěn 
majetek, případně exekuce byla neúspěšná, pohle-
dávka byla postoupena k vymáhání Exekutorskému 
úřadu Přerov, se kterým město spolupracuje již od 
roku 2005. V průběhu roku mu bylo k vymáhání 
předáno 103 dlužníků s objemem nedoplatků 411 422 
Kč. Dosud mu již bylo předáno 433 dlužníků v celkové 
výši nedoplatků 1 438 264 Kč.

Oddělení místních příjmů od roku 2012 spolupracuje 
s Úřadem práce v Přerově ve věci poskytnutí jedno-
rázové účelové dávky na úhradu poplatku za komu-
nální odpad těm občanům, kteří splňují zákonné 
podmínky pro její získání. V průběhu roku 2013 byla 
tato dávka v celkové výši 934 559,40 Kč poskytnuta 
1 575 poplatníkům, což je meziroční nárůst počtu 
osob téměř o 70 %. Výše dávky vzrostla meziročně 
dvojnásobně.
Dle OZV je vybraná skupina poplatníků od placení 
poplatku osvobozena po předložení příslušných 
dokladů. V roce 2013 bylo osvobozeno 815 poplat-
níků, v celkové výši 515 379 Kč. Počet poplatníků 
se meziročně zvýšil o 103 osob, celková částka 
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o 236 299 Kč, tzn. více jak dvojnásobně. Důvodem 
osvobození byl převážně dlouhodobý pobyt 
v zahraničí. Celková částka osvobození dosáhla 
415 012 Kč.

Poplatek ze psů

Rozpočet původní:                           1 650 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 650 000,00 Kč
Plnění:                                               1 641 028,02 Kč
% plnění:                                                  99,5

V meziročním srovnání došlo ke snížení příjmu
o 61 675,90 Kč. Nejvíce se snížení projevilo u sazby 
1 000 Kč, ve které jsou zavedeni poplatníci s trvalým 
pobytem v bytovém domě. Zde došlo k poklesu příjmu 
o 37 386,90 Kč. Dále se snížení projevilo u poplatníků, 
kterým byla stanovena sazba 200 Kč, zde došlo ke 
snížení příjmu o 16 033 Kč. U sazby 400 Kč, tj. 
u poplatníků s trvalým pobytem v rodinném domě             
v Přerově I-Městě a Přerově II-Předmostí se příjem 
snížil o 7 489 Kč.

Z důvodu regulační funkce poplatku ze psů je přípust-
né stanovit rozdílnou sazbu, např. v závislostech na 
podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (konkrétně 
rodinný dům, bytový dům) a dle lokality. Na území 
města Přerova je sazba diferenciována dle lokality 
trvalého pobytu držitele psa a způsobu bydlení.
Maximální výše sazby poplatku za jednoho psa je 
stanovena ve výši 1 000 Kč. U druhého a každého 
dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %. Nejnižší sazba 
200 Kč je stanovena zákonem o místních poplatcích 
a týká se držitele starobního, invalidního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, nebo poživatele sirotčího důchodu. 
Tato sazba se týká 1 654 poplatníků, což představuje 
47 % z jejich celkového počtu.
Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 
území České republiky. Předmětem poplatku jsou 
psi starší 3 měsíců. K 31.12.2013 bylo evidováno 
celkem 3 527 poplatníků. Přihlášeno k poplatkové 
povinnosti bylo 346 poplatníků, odhlášeno bylo 441 
poplatníků. K 31.12.2013 bylo evidováno 104 
dlužníků, což je cca 2,9 % z celkového počtu 
poplatníků. Většinou se jednalo o dlužníky, kteří 
neuhradili poplatek za jeden rok. Celková dlužná 
částka dosáhla 194 623,48 Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 330 000,00 Kč
Plnění:                                              2 213 900,00 Kč
% plnění:                                                  166,5

Nejvyšší příjem byl opětovně dosažen za zábor veřej-
ného prostranství za účelem umístění stavebních 
zařízení a umístění skládek. Jeho výše se na celkovém 
objemu podílela 36 % a dosáhla 795 720 Kč. Jednalo 
se zejména o opravy domů v rámci revitalizace.
Druhým nejvyšším příjmem byl zábor veřejného 
prostranství za účelem provádění výkopových prací, 
který dosáhl 508 235 Kč, tj. 23 % z celkového objemu.
Nepatrně nižší příjem ve výši 458 490 Kč, tj. 21 % 
z celkového objemu byl dosažen u vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro osobní automobil. 
Tradičně nižší příjmy byly dosaženy u záboru veřejné-
ho prostranství za umístění reklamních zařízení, za 
umístění zařízení pro poskytování služeb, za reklamní 
akce a pro kulturní, sportovní akce a potřeby tvorby 
filmových a televizních děl.
Příjem se odvíjí od rozsahu, druhu prováděných prací   
a délce jejich trvání. Poplatek se platí za každý započatý 
m2 a každý i započatý den zvláštního užívání veřejného 
prostranství. U poplatku probíhala pravidelná místní 
šetření, jejichž cílem je dodržování povinností stanove-
ných v OZV a zjišťování nových uživatelů veřejného 
prostranství. V průběhu roku bylo provedeno celkem 
938 kontrol. 

Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             350 000,00 Kč
Plnění:                                                  494 660,00 Kč
% plnění:                                                    141,3

Ve srovnání s plněním v roce 2012 došlo k nárůstu        
o 83 696 Kč. Důvodem bylo zvýšení počtu ubytova-
cích kapacit o dalších 6 nových ubytoven, z toho 
4 ubytovny (ul. Škodova 1, Tovární 3, Velké Novosady 
11 a Hranická 23) poskytovali další ubytování sociálně 
slabým občanům. 
Dle zákona o místních poplatcích poplatek platí 
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, 
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které přechodné ubytování poskytla. K 31.12.2013 bylo 
evidováno 30 poplatníků, z nichž:
 3 provozovali hotel, 
 7 provozovali penzion 
 20 poplatníků provozovalo ubytovny (z toho již 11 

z nich je určeno pro sociálně slabé občany).
Osvobozeni od poplatku byli v průběhu roku 4 poplat-
níci. Ve 2 případech se jednalo o ubytovny určené 
k sociálním a charitativním účelům a 2 ubytovny, které 
poskytovaly přechodné ubytování svým zaměstnancům.
Poplatek z ubytovací kapacity se platí pouze z lůžek 
v ubytovnách a hotelích; neplatí se z bytů určených                
k trvalému bydlení a z lůžek pronajatých k trvalému
bydlení (nepostihuje případy nájemního bydlení osob 
hlášených v obci k trvalému pobytu).
Sazba poplatku byla až dosud na území města Přerova 
stanovena diferenciovaně dle lokality. V Přerově I –
Městě a Přerově II – Předmostí činila 4 Kč, v ostatních 
částech města 2 Kč. Od 01.01.2014 dojde na celém 
území města ke sjednocení sazby a jejímu zvýšení na
6 Kč v souladu s platnou legislativou.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 462 200,00 Kč
Plnění:                                              5 026 757,00 Kč
% plnění:                                                  112,7

Vzhledem k jinému způsobu zdanění hazardu došlo od 
01.01.2012 dle zákona o místních poplatcích ke zrušení 
místního poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj (VHP) nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí a původně nebyl tento 
poplatek v příjmové části rozpočtu zahrnut. V důsledku 
postupných příjmů z nedoplatků za roky 2010 a 2011 
došlovprůběhuroku 2013 k několika úpravám rozpočtu, 
přičemž celkový příjem dosáhl výše 5 026 757 Kč. 
Veškeré nedoplatky tak byly téměř uhrazeny, a to i přes 
četná odvolání provozovatelů k vyměřeným poplatkům. 
Počet provozovaných VHP se na území města stále 
snižuje:
 stav k 31.12.2010                                    152 ks VHP
 stav k 31.12.2011                                     99 ks VHP
 stav k 31.12.2012                                      72 ks VHP
 stav k 31.12.2013                                      54 ks VHP
Počet jiných technických herních zařízení (video-
terminály, el. kostky či ruleta, aj.) činil v roce 2010 cca 
400 ks, 440 ks v roce 2011, v roce 2012 celkem 680 ks, 

v roce 2013 byl zaznamenán pokles na 554 ks. Snížení 
(zejména VHP) je ve značné míře ovlivněno záměrem 
města regulovat počet míst, kde lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry. 
V roce 2013 byla na území města od 01.09.2012 
účinná OZV č. 3/2012 o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. 
Touto vyhláškou došlo k další regulaci, a to v místech, 
kde jsou provozovny umístěny v blízkosti školských 
zařízení. Regulace se týkala 9 provozoven, přičemž 
došlo ke snížení jejich počtu na 39 provozoven a počet 
míst provozoven tj. adres, kde je možné od 01.09.2012 
provozovat loterie a jiné podobné hry na 38.
Od konce I. pololetí Ministerstvo financí postupně 
zahajovalo s provozovateli správní řízení,ve věci změny,

eventuelně zrušení rozhodnutí povolení k provozování 
loterie nebo jiné podobné hry dle § 50 odst. 3 loterního 
zákona, a to na místech (adresách), která jsou regulo-
vána na území města Přerova příslušnými OZV. Tato 
správní řízení byla zahájena s ohledem na skutečnost, 
že Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 6/13 ze dne 
02.04.2013 zrušil bod 4. Čl. II (přechodné ustanovení) 
zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon              
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související záko-
ny, jímž zákonodárce odložil pravomoc obcí regulovat 
umísťování tzv. interaktivních videoloterijních terminá-
lů na svém území, a to až do konce roku 2014. Nutno 
podotknout, že nelze videoterminály zrušit ze dne na 
den, neboť musí být zahájeno správní řízení o zrušení 
jednotlivých povolení, s dodržením všech náležitostí 
správního řízení, zákonných lhůt a práv účastníků, 
včetně práva na využití opravných prostředků. 

Správní poplatky – odbor ekonomiky

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Plnění:                                                  141 000,00 Kč
% plnění:                                                        141,0

Za sledované období bylo vydáno 29 správních 
rozhodnutí. Vybráno bylo 124 000 Kč (z toho 24 000 
Kč za povolení změny rozhodnutí). Kromě výše 
uvedeného byla za vydání rozhodnutí o povolení 
splátek vybrána na pokutách částka 16 400 Kč a za 
vydání potvrzení o bezdlužnosti částka ve výši 600 Kč.
Povolení k provozování VHP vydávalo na žádost 
subjektu Magistrát města Přerova v rámci přenesené 
působnosti. Pro řízení ve věcech povolení provozování 
VHP platí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Za vydání povolení k provozování 
VHP hradí žadatel správní poplatek dle sazebníku 
správních poplatků. 
Státní dozor nad dodržováním zákona o loteriích 
vykonával správní orgán, který vydal rozhodnutí            
o povolení provozování VHP. Při výkonu státního 
dozoru bylo postupováno dle zákona č. 552/1991 Sb., 
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Za 
sledované období bylo provedeno 7 kontrol, bez 
zjištěných závad.
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Odvod z výherních hracích přístrojů

Rozpočet původní:                         33 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        34 443 200,00 Kč
Plnění:                                             40 478 051,31 Kč
% plnění:                                                     117,5

Od 01.01.2012 zákonem č. 458/2011 Sb., o změně 
zákonů související se zřízením jednoho inkasního 
místa a dalších změnách daňových a pojistných 
zákonů došlo ke zrušení odvodu části výtěžku ve 
výši 6 % – 20 % v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích     
a jiných podobných hrách, byl zaveden nový „odvod 
z loterií a jiných podobných her“, jehož předmětem 
je provozování loterie nebo jiné podobné hry. Správu 
odvodu vykonávaly 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 skládal z poměrné a pevné části, 
přičemž poměrná část činila 20 % z tržeb (IN-OUT)      
a pevná část byla tvořena součtem počtu dnů, ve 
kterých byl každý z povolených přístrojů a zařízení 
povolen. Sazba pro pevnou část dílčího základu 
odvodu činila 550 Kč. Odvod z loterií a jiných 
podobných her byl hrazen prostřednictvím čtvrtletních 
záloh na odvod. K 31.12.2013 byla místně příslušnými 
finančními úřady poukázána na účet města zálohově 
částka ve výši 40 478 051,31 Kč. 

Odvod z loterií a podobných her
kromě výherních hracích přístrojů

Rozpočet původní:                           1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 645 000,00 Kč
Plnění:                                               2 018 234,07 Kč
% plnění:                                                     122,7

Příjem na této položce tvořil odvod z loterií a jiných 
podobných her kromě VHP Od 01.01.2012 byli 
provozovatelé loterií a jiných podobných her povinni 
odvádět do rozpočtu obcí prostřednictvím Speciálního 
finančního úřadu 30 % příjmu z ostatních loterií (např. 
kurzové sázky), které se stanovuje obdobně jako 
procento, kterým se obce podílejí na procentní části 
celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických 
osob podle zákona upravujícího rozpočtové určení 
daní.

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                                75 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            111 000,00 Kč
Čerpání:                                              109 214,00 Kč
% čerpání:                                                   98,4

K 31.12.2013 bylo zaevidováno v evidenci označených 
psů a jejich chovatelů celkem 3 950 psů, z toho v roce 
2013 bylo přihlášeno 423 psů. Neoznačených psů, kteří 
ale mají potvrzení veterinárního lékaře o nevhodnosti 
označení psa tímto způsobem ze zdravotních důvodů, 
bylo 57. U 190 zaevidovaných poplatníků, což je 5 % 
z jejich celkového počtu, nebylo čipování psa dosud 
provedeno.
Povinné čipování psů bylo na území města zavedeno 
od 01.01.2009 OZV č. 5/2008, o trvalém označování 
psů statutárního města Přerov, která byla již třikrát 
novelizována.
Povinnost označit psa mikročipem se týkala 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 mikročipem
nejpozději však do 7 měsíců stáří psa. 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 jeho chovatelem stal. 
V Přerově se trvalé označení psa mikročipem včetně 
zaregistrování v Národním registru majitelů zvířat
provádělo na náklady města, maximálně však do částky 
600 Kč. Náklady za trvalé označení psa mikročipem 
byly chovatelům propláceny odborem ekonomiky po 
předložení dokladu o úhradě, registrační karty o ozna-
čení psa mikročipem a potvrzení o zaregistrování psa 
v Národním registru majitelů zvířat za podmínky, že 
neměli u odboru ekonomiky evidovány žádné nedo-
platky na poplatcích nebo na pokutách a přihlásili se do 
evidence označených psů a jejich chovatelů, vedenou 
oddělením místních příjmů.

Evidence a vymahatelnost pokut

Oddělení místních příjmů, pracoviště pokut, v rámci 
samosprávy, evidovalo úhrady faktur po lhůtě splat-
nosti včetně příslušenství, evidovalo a vymáhalo sank-
ční opatření uložená městem za porušení rozpočtové 
kázně, vedlo evidenci škod na majetku města, evidenci 
ostatních pohledávek města včetně příslušenství 
a evidenci pokut vyplývajících ze smluvních vztahů. 
K 31.12.2013 stav pokut vyplývajících ze smluvních 
vztahů činil 1 135 232,72 Kč (4 případy). Za rok 2013 
byly uloženy pokuty v celkovém objemu 538 648,72 
Kč, uhrazeno bylo 15 816 Kč. Tyto pokuty vymáhal
odbor vnitřní správy, oddělení právní, ve spolupráci 
s jednotlivými správci pohledávek v souladu s Vnitř-
ním předpisem č. 5/2011. 
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Samostatný příjem v rámci státní správy tvořily pokuty 
zaslané Českou inspekcí životního prostředí (dále jen 
„ČIŽP“). V roce 2013 bylo poukázáno na účet města 
52 500 Kč. V rámci státní správy vymáhalo pracoviště 
pokut peněžitá plnění (pokuty a náklady řízení) uložená 
jednotlivými odbory magistrátu města a městské 
policie, což tvořilo stěžejní činnost pracoviště pokut. 
Procesní normou k zajištění vymáhání pokut a nákladů 
řízení byl daňový řád. Pravomocné a vykonatelné 
pohledávky, které nebyly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, 
byly postoupeny jednotlivými správci pohledávek 
k vymáhání odboru ekonomiky. 
K 31.12.2013 stav pokut včetně nákladů řízení v rámci 
státní správy dosáhl celkem10 142 928,83 Kč a týkal se 
5 014 případů. Z toho činily:
 9 527 246,20 Kč pokuty – 4 360 případů,
 615 682,63 Kč náklady řízení – 654 případů.
Za rok 2013 bylo dlužníkům povoleno v 36 případech 
splátkování v celkové výši 548 153,57 Kč, ve 2 přípa-
dech posečkání dluhu v celkové výši 16 000 Kč. 
K zajištění pohledávek mimosoudní cestou bylo v roce 
2013 vydáno 2 692 výzev k poskytnutí informací za 
účelem zjištění majetkových poměrů dlužníků a 318 ks 
exekučních příkazů na srážky ze mzdy nebo na 
přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních 
služeb v celkové výši 1 075 993,42 Kč včetně exekuč-
ních nákladů. V několika případech byla exekuce spo-
jena s vymáháním místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Pokud bylo vymáhání pohledávky mimosoudní cestou 
neúspěšné, pohledávka byla dále postoupena k vymá-
hání Exekutorskému úřadu Přerov, v roce 2013 bylo 
předáno k vymáhání 245 dlužníků v celkové částce na 
pokutách a nákladech řízení ve výši 1 322 323,92 Kč. 
Celkový stav nedoplatků u pokut a nákladů řízení, 
který byl prostřednictvím Exekutorského úřadu Přerov 
vymáhán, činil 5 425 561,22 Kč, tj. téměř 53,18 %
z celkového objemu, přičemž nejstarší nedoplatky byly 
postoupeny k vymáhání již v roce 2005. 

Evidence pohledávek města, jejich promíjení
a odpis v samostatné působnosti

Oddělení místních příjmů vedlo komplexní evidenci 
pohledávek města a jím zřízených příspěvkových 
organizací po lhůtě splatnosti a zajišťovalo jejich 
čtvrtletní projednávání za účasti zástupců jednotlivých 
odborů a organizací města, tajemníka, auditora a dal-
ších pozvaných. Zápisy z jednání byly rozesílány všem 
zúčastněným a na doporučení Inventarizační komise 
i všem členům Rady města Přerova.

Od 01.07.2011 byla správa pohledávek města a jím 
zřízených příspěvkových organizací upravena Vnitřním 
předpis č. 5/2011. Tento se vztahuje na všechny odbory 
Magistrátu města Přerova, na Městskou policii Přerov
a až na výjimky i na příspěvkové organizace. Upravuje 
práva a povinnosti zaměstnanců města související 
s vymáháním peněžitých částek, které dluží fyzické 
a právnické osoby městu a pohledávek, které vznikly 

v důsledku škod na majetku města. Určuje příslušnost 
k vymáhání pohledávek, sjednocuje postup jednotli-
vých odborů Magistrátu města Přerova při správě 
a vymáhání pohledávek, proces přípravy a samotné 
odpisování pohledávek města aj.
Od 01.07.2012 provádí odpis pohledávek:
 vedoucí odboru správy majetku a komunálních 

služeb, u pohledávek spadajících do působnosti 
oddělení bytové správy,

 vedoucí odboru sociálních věcí a školství, u pohle-
dávek spadajících do působnosti tohoto odboru,

 vedoucí odboru ekonomiky u ostatních pohledá-
vek města,

 příslušní ředitelé příspěvkových organizací a ře-
ditel Městské policie Přerov.

V souladu s výše uvedeným předpisem vedoucí odboru 
ekonomiky rozhodovala o prominutí pohledávky nebo 
upuštění od vymáhání pohledávky vzniklé v oblasti 
samostatné působnosti (vyjma pohledávky ze smluv-
ních vztahů za porušení rozpočtové kázně a pohle-
dávky, která vznikla v důsledku škody na majetku 
města) do celkové výše 5 000 Kč u jednotlivého případu.

V roce 2013 provedla odpis pohledávek v celkové výši 
44 594,75 Kč u 41 dlužníků, z toho u:
 31 se jednalo o upuštění od vymáhání pohledávky

z důvodu nepatrnosti – celkem 1 493,10 Kč,
 6 o upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti – celkem 29 650 Kč,
 2 o upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

neprůkaznosti – celkem 2 545,64 Kč,
 1 dlužníka se jednalo o prominutí pohledávky ve 

výši 5 872,65 Kč, o němž rozhodla Rada města 
Přerova dne 13.02.2013,

 1 dlužníka o upuštění od vymáhání pohledávky ve 
výši 5.033,36 Kč z důvodu  nedobytnosti, o němž 
rozhodla Rada města Přerova dne 11.12.2013.

K odpisu pohledávek v kompetenci vedoucích ostat-
ních odborů došlo u:
 odboru správy majetku a komunálních služeb –

odepsány pohledávky týkající se oddělení bytové 
správy u 61 dlužníků v celkové výši 1 309 438,50 
Kč. Nejvyšší částku činily pohledávky odepsané na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu o zasta-
vení dědického řízení pro nemajetnost dlužníka, 
a to celkem 678 355 Kč (14 dlužníků) a dále z dů-
vodu prominutí poplatku z prodlení u 1 dlužníka ve 
výši 485 177 Kč, které schválilo Zastupitelstvo 
města Přerova dne 15.04.2013. Odepsané pohle-
dávky z důvodu prominutí poplatku z prodlení 
u nájemného se týkaly 46 dlužníků v celkové částce 
145 906,50 Kč.

 odboru sociálních věcí a školství – odepsány pouze 
2 pohledávky v celkové výši 1 139 Kč, z toho
z důvodu nepatrnosti ve výši 175 Kč a z důvodu 
nedobytnosti 964 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 zasedání 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 a poskytování dalších dotací 
v oblasti kultury, včetně kontroly a vyúčtování 
poskytnutých dotací. Ve spolupráci s ostatními 

odbory organizuje zahraniční styky zástupců města 
v rámci mezinárodní spolupráce. Jeho činnost dále
spočívá např. v zabezpečování propagačních před-
mětů 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 propa-
gaci cestovního ruchu. Různými formami (elektro-
nická 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
(19)

vedoucí odboru
(1)

oddělení organizační
(10)

oddělení komunikace                   
a vnějších vztahů

(5)

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, podklady pro Krizový plán obce s rozšířenou 
působností či pro Havarijní plán Olomouckého 
kraje. Po všech stránkách zajišťuje činnost Bezpeč-
nostní rady města Přerova a Krizového štábu, spo-
lupracuje s Integrovaným záchranným systémem, 
organizačně zabezpečuje odbornou přípravu členů 
jednotek Sboru dobrovolných hasičů, udržuje jejich 
akceschopnost (i díky spolupráci při materiálním
a finančním zabezpečení). Oddělení plní úkoly 
související se zajištěním připravenosti správního 
obvodu na mimořádné události, zajišťuje informo-
vání a varování obyvatel o vzniku mimořádné 
události a krizovém stavu a podobně. 

Příjmová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                              95 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           143 400,00 Kč
Plnění:                                                119 430,00 Kč
% plnění:                                                   83,3

Jednalo se o příjmy z plesu primátora, které byly 
ovlivněny počtem prodaných vstupenek, o příjmy 
z prodeje vstupenek na koncert pořádaný statutár-
ním městem Přerov ke státnímu svátku (Moravská 
filharmonie) a o příjmy na přerovské Svatovavři-
necké hody, které poskytla firma Teplo Přerov, a. s.
v návaznosti na smlouvu u zajištění reklamy.

Příjmy z prodeje zboží

Rozpočet původní:                                       0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             40 000,00 Kč
Plnění:                                                  44 839,50 Kč
% plnění:                                                    112,1

Jednalo se o příjmy z prodeje knih, které byly 
vydány pro propagaci města (Výtvarní umělci města 
Přerova 1900-2010, Přerovský zámek). Publikace 
byly také využívány pro reprezentativní účely a pro-
pagaci města. Dále se jednalo i o příjmy z prodeje 
kalendářů na rok 2013.

Výdajová část rozpočtu

Vnitřní obchod (marketing a propagace)

Rozpočet původní:                            228 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                       682 300,00 Kč
Čerpání:                                             480 186,25 Kč
% čerpání:                                                   70,4

Finanční prostředky byly použity zejména na nákla-
dy spojené se Dnem otevřených dveří Magistrátu 

města Přerova (propagační materiály, plakáty, výlep 
plakátů, program během akce), dále na výdaje 
související s organizací setkání s občany, zajištění 
veletrhů ve spolupráci s Olomouckým krajem, pro-
vozem webového portálu mamutov.eu atd. Finanční 
prostředky byly použity i na zajištění prezentace 
města na mezinárodním festivalu Architecture Week 
Praha 2013 a zajištění doprovodného programu 
města Přerova na tomto festivalu. 

Cestovní ruch (orj 110)

Rozpočet původní:                            138 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       138 000,00 Kč
Čerpání:                                            134 472,00 Kč
% čerpání:                                                97,4

Finanční prostředky byly použity na platbu člen-
ského příspěvku ve Sdružení Morava – Sdružení 
cestovního ruchu.

Cestovní ruch (orj 120)

Rozpočet původní:                             196 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           196 000,00 Kč
Čerpání:                                             132 303,40 Kč
% čerpání:                                                  67,5

Tyto výdaje byly čerpány k zajištění služeb spoje-
ných s cestovním ruchem (prezentační panely). Dále 
na pokrytí nákladů vzniklých z členství města 
v dobrovolných sdruženích Moravská brána 
a Cyklostezka Bečva (tvorba a tisk propagačních 
materiálů, inzerce, zahájení a ukončení turistické 
sezóny 2013, atd.). Nižší čerpání bylo způsobeno 
neuskutečněním plánované tiskové konference 
dobrovolného sdružení Moravská brána. Expozice 
města Přerova na veletrhu cestovního trhu Region-
tour 2013 v Brně a ukončení turistické sezóny na 
Cyklostezce Bečva byly hrazeny Olomouckým 
krajem. 

Bezpečnost silničního provozu

Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             10 000,00 Kč
Čerpání:                                                 3 524,00 Kč
% čerpání:                                                  35,2
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Jednalo se o náklady na aktivity spojené s konáním 
dopravních soutěží, akcí a besed. Důvodem nízkého 
čerpání je neuskutečnění „Bezplatné besedy pro 
řidiče – amatéry“, ta se bude s největší pravděpodob-
ností konat v roce 2014, a to z důvodu přijetí novely 
zákona o pozemních komunikacích až v tomto roce.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110)

Rozpočet původní:                        2 385 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                        3 285 200,00 Kč
Čerpání:                                          2 713 689,15 Kč
% čerpání:                                                  82,6

Výdaje byly čerpány k zajištění finanční spolu-
účasti na kulturních akcích pořádaných statutárním 
městem Přerov, nad nimiž primátor případně někte-
rý z náměstků, přebírají prostřednictvím kanceláře 
primátora záštitu, spolupodílejí se na jejich zabez-
pečování. Dále byly finanční prostředky využívány 
také na akce zařazené do programu oslav na rok 
2013, najdeme zde i prostředky na kulturní akce 
v místních částech. 

Finanční prostředky byly vynaloženy např.: 
 na zpracování a tisk propagačních skládaček, 

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

 zajištění drobných propagačních předmětů 
(tužky, igelitové a papírové taštičky, klíčenky,
poháry, skleněné propagační předměty apod.), 

 náklady za služby spojené s realizací kulturně 
společenských akcí, které město pořádá nebo na 
nichž se podílí (plakáty, brožury apod.),

 náklady na ples primátora,
 zajištění oslav města Přerova včetně pietních 

akcí,
 zajištění kulturních akcí v místních částech,
 další aktivity související s činností kanceláře 

primátora.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 120)

Rozpočet původní:                            103 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        103 000,00 Kč
Čerpání:                                            102 918,50 Kč
% čerpání:                                                  99,9

Finanční prostředky byly čerpány k financování 
služeb spojených s vazbou kroniky a Přerovských 
listů. Dále na fotopráce do kroniky města Přerova, 
tvorbu a tisk novoročenek, pamětních listů a rámo-
vání obrazů.

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

Rozpočet původní:                               46 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             46 000,00 Kč
Čerpání:                                              45 082,00 Kč
% čerpání:                                                  98,0

Jednalo se o úhradu pravidelných ročních příspěvků 
za členství ve Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska.

Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

Rozpočet původní:                          2 460 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 460 000,00 Kč
Čerpání:                                         2 460 000,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

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:                         1 013 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        1 072 100,00 Kč
Čerpání:                                          1 021 236,00 Kč
% čerpání:                                                 95,3

Výdaje byly vynaloženy na nákup služeb na kom-
plexní zajištění Přerovských listů – grafickou
úpravu, tisk, distribuci. 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků (KPOZ)

Rozpočet původní:                             605 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           605 000,00 Kč
Čerpání:                                             602 543,30 Kč
% čerpání:                                                  99,6

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.
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Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-
ným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                            382 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           382 000,00 Kč
Čerpání:                                             373 980,00 Kč
% čerpání:                                                  97,9

Jednalo se o úhradu členských příspěvků Regionální 
agentuře pro rozvoj Střední Moravy, OK4Inovace 
a OK4EU.

Ochrana obyvatelstva

Rozpočet původní:                             312 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           312 000,00 Kč
Čerpání:                                             273 764,67 Kč
% čerpání:                                                  87,7

Výdaje byly čerpány především na odměny 2 údrž-
bářů stálých úkrytů CO a s tím související povinné 
odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále na 
roční odměny obsluh filtroventilací v těchto úkry-
tech. Další výdaje vznikly za nákup drobného hmot-
ného dlouhodobého majetku, např. sadu čistících 
trubek, ponorného čerpadla na užitkovou vodu 
a megafonu, dále za nákup materiálu na provádění 
drobné údržby pro zabezpečení provozu stálých 
úkrytů, zejména na nákup zámků, klíčů, barev. 
Dalšími výdaji byly rovněž platby za spotřebovanou 
elektrickou energii. V zájmu udržení provozuschop-
nosti úkrytů byly provedeny povinné elektrorevize 
a nezbytné opravy.

Záležitosti krizového řízení j. n.

Rozpočet původní:                             177 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          308 000,00 Kč
Čerpání:                                             281 647,46 Kč
% čerpání:                                                   91,4

Jednalo se zejména o zajišťování provozu vodočet-
ného zařízení na toku řeky Bečvy, o běžný provoz 
systému informování veřejnosti prostřednictvím 
SMS Infokanál, kterým byli občané rychle a efek-
tivně vyrozumíváni o vzniku mimořádných událostí 
nebo o vzniklých smogových situacích nebo také o 
konání Zastupitelstva města Přerova. Další finanční 
prostředky byly čerpány na zajišťování funkčnosti 
a provozuschopnosti systému vyrozumění obyvatel 
města prostřednictvím Nej TV; byly zakoupeny 2 ks 
odvlhčovačů. Nejvýraznější výdaje byly zazname-
nány na nákup ostatních služeb – v důsledku konání 
2 pochodů (pochod Dělnické mládeže a Dělnické 
strany sociální spravedlnosti), které prošly městem 
a s tím souvisela v rámci zajištění bezpečnosti 
nutnost úklidu prostranství shromáždění a současně 
nutnost úklidu na trase pochodu od mobiliáře 
a osazení prostranství zákazovými dopravními 
značkami, včetně nezbytného odstranění pódia na 
nám. T. G. Masaryka a jeho zpětná instalace. Další 
neméně významnou událostí pro čerpání finančních 
prostředků byl požár v zahrádkářské kolonii, kde 

bylo nevyhnutelné provedení likvidace požářiště, 
včetně ekologické likvidace nebezpečného materiálu, 

kterým byly hořící pneumatiky. 
Součástí výdajů spojených s krizovým řízením byl 
i smluvní neinvestiční příspěvek ve výši 7 500 Kč 
pro HZS Olomouckého kraje na zabezpečení provo-
zu systému AMDS sloužícího k vyrozumívání členů 
jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH)
a členů krizového štábu při vzniku mimořádných 
událostí. Z poskytnuté částky byla vyčerpána pouze
částka 1 054 Kč. Zbylá část ve výši 6 464 Kč byla 
koncem roku vrácena na účet města. Důvodem 
nízkého čerpání příspěvku byl fakt, že na našem 
území v daném roce nebyl vyhlášen krizový stav, 
ani nedošlo k mimořádné události tak významného 
rozsahu, aby bylo nutné ve větší míře svolávat 
jednotky sboru dobrovolných hasičů nebo členy 
bezpečnostní rady a krizového štábu.    

Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet původní:                               94 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          172 400,00 Kč
Čerpání:                                            109 621,50 Kč
% čerpání:                                                  63,6

Výdaje rozpočtu byly čerpány zejména na odměny 
velitelů JSDH, na náhrady mezd, tzv. refundace, 
těch členů JSDH, kteří se zúčastnili mimořádných 
událostí nebo likvidace jejích následků, a to v době, 
kdy měli být přítomni ve svém zaměstnání, za kterou
jim náležela mzda. S těmito platy také souvisely 
náklady na ostatní povinné pojistné.
Další výdaje vznikly nákupem ochranných pomůcek 
(přileb pro sportovní účely), drobného dlouhodobého 
majetku pro sportovní účely (sací koš, savice, 
požární hadice včetně spojek) a dalšího nezbytného 
vybavení pro sportovní účely JSDH. Dále byly 
uskutečněny výdaje za opravu sportovního čerpadla 
a za pohonné hmoty nutné pro jeho provoz, 
uhrazeny byly náklady spojené s dopravou členů 
JSDH k požárnímu sportu, v rámci kterého si mj. 
zvyšovali fyzickou zdatnost, zesilovali svou akce-
schopnost a zdokonalovali přípravu na mimořádné 
události.
V průběhu roku 2013 postihly část České republiky 
významné povodně. Na odstranění jejich následků 
byla do hlavního města Prahy na vyžádání Krajského 
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operačního střediska HZS (KOPIS) v období od
07.06.2013 do 11.06.2013 vyslána jednotka 6 členů 
Sboru dobrovolných hasičů Přerov. JSDH Přerov 
vlastní velkokapacitní čerpadlo a její členové jsou 
k obsluze zařízení vyškoleni. V souvislosti s danou 
událostí vznikly statutárnímu městu Přerov výdaje 
spojené s povinností následného uhrazení náhrad 
mezd zaměstnaných členů JSDH Přerov, tzv. refun-
dace, která vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a z nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení cito-
vaného zákona. Vynaložené finanční prostředky ve
výši 18 398 Kč byly Krajským úřadem Olomouc-
kého kraje koncem roku vráceny na účet města.

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Rozpočet původní:                          1 292 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 269 100,00 Kč
Čerpání:                                          1 075 507,20 Kč
% čerpání:                                             84,7

Finanční prostředky byly čerpány k zajištění služeb 
spojených s veřejnou správou – na náklady spojené 
s nájmem sálu na konání Zastupitelstva. Částka ve 
výši 366 000 Kč byla uhrazena na pořízení dlouho-
dobých parkovacích 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 zasedání, seminářů a dalších pracovních 
i společenských akcích, pořádaných městem. Částka 
zahrnuje také výdaje na pracovní a slavnostní 
obědy. 

Kancelář primátora rovněž spravovala prostředky 
na školení zastupitelů, cestovné, účastnické poplatky 
na konference. Dále byl realizován nákup drobných 

dárků a upomínkových předmětů, předávaných členy 
vedení města při různých oficiálních, pracovních, 
společenských, sportovních i kulturních příležitos-
tech. Výše čerpání byla částečně ovlivněna účastí 
členů Zastupitelstva a vedení města na seminářích, 
školeních a konferencích a na četnosti zahraničních 
pracovních cest.

Volby do Parlamentu ČR

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             76 500,00 Kč
Čerpání:                                               76 494,00 Kč
% čerpání:                                              100,0

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

Volba prezidenta republiky

Rozpočet původní:                             100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           107 500,00 Kč
Čerpání:                                             105 204,00 Kč
% čerpání:                                              97,9

Jednalo se o finanční prostředky na nákup stravenek 
pro členy volebních komisí.

Činnost místní správy (služby)

Rozpočet původní:                           395 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                         395 600,00 Kč
Čerpání:                                             311 744,72 Kč
% čerpání:                                                78,8

Jednalo se o výdaje k zajištění streamingu videa pro 
on-line přenos zasedání zastupitelstva na webových 
stránkách města v Televizi Přerov a k aktualizaci 
www stránek (plnění bylo v souladu s uzavřenou 
smlouvou), virtuální prohlídky apod. 

Mezinárodní spolupráce

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             30 000,00 Kč
Čerpání:                                                24 593,65 Kč
% čerpání:                                                      70,9

Výdaje byly čerpány k zajištění zahraniční pracovní 
cesty spojené s účastí na mezinárodním workshopu 
v Mariboru (Slovinsko). 

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery
dobrovolným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                             277 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           277 000,00 Kč
Čerpání:                                              271 475,80 Kč
% čerpání:                                                   98,0

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



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 43 –

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 v Kč / 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 31.12.2013 45 082,00 91 147,60 180 328,00 133 980,00

Sdružení cestovního 
ruchu Střední 

Morava
„OK 4 EU“ „OK 4 Inovace“

členský příspěvek v Kč / na obyvatele 3,00 částka vyměřena sdružením částka vyměřena sdružením

upravený rozpočet 138 000,00 40 000,00 200 000,00

čerpání k 31.12.2013 134 472,00 40 000,00 200 000,00

Přímé podpory v oblasti kultury

Rozpočet původní:                            3 910 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 910 000,00 Kč
Čerpání:                                           3 910 000,00 Kč
% čerpání:                                               100,0

Grantový program v oblasti kultury

Rozpočet původní:                              750 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            697 000,00 Kč
Čerpání:                                               692 000,00 Kč
% čerpání:                                                99,3

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

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

Jednalo se o mimořádnou dotaci města Přerova pro 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na 
Moravě na realizaci dopravní konference „Střední 
Morava – křižovatka dopravník a ekonomických
zájmů“.

Vydavatelská činnost

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč
Čerpání:                                                 60 000,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

Jednalo se o mimořádnou dotaci města Přerova pro 
Folklorní soubor Haná Přerov na vydání CD Jak se 
dělá láska.

Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            392 000,00 Kč
Čerpání:                                               392 000,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o mimořádné dotace města Přerova pro 
pana Urbance na Dožínky, Taneční školu Puls Přerov 
na projekt HISTORY of DUCKBEAT a Tancem 
proti kriminalitě, obec Tovačov na podporu Gala-
večera v poutním kostele Očišťování Panny Marie 
v Dubu nad Moravou, SK Přerov na částečnou 
úhradu nákladů na publikaci Historie kopané v Pře-
rově, Kulturní spolek Academic na Vánoční koncert, 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov na 
účast na MS v mažoretkovém sportu, Střední škola 
gastronomie a služeb na Varhanní koncert, Duha 
klub Dlažku na MČR ve scrabble, Astronomický 
klub Přerov na astronomickou techniku, pro Nadační 
fond Přerovského jazzového festivalu na XXX.
ročník festivalu a pro Středomoravskou nemocniční, 
a. s., na Den otevřených dveří k 100. výročí přerovské 
nemocnice.

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč
Čerpání:                                                 60 000,00 Kč
% čerpání:                                              100,0

Jednalo se o mimořádné dotace města Přerova pro 
pana Pečka na pořízení QSL lístků a Český rybářský
svaz na pořízení vybavení.
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Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               65 500,00 Kč
Čerpání:                                                65 500,00 Kč
% čerpání:                                               100,0

Jednalo se o mimořádné dotace města Přerova pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov 
na organizaci akce krajské kolo v požárním sportu 
dobrovolných i profesionálních hasičů Olomouckého 
i Moravskoslezského kraje a na prověrku připrave-
nosti zásahových jednotek požární ochrany okrsku 
Přerov. 

Investiční akce

Protipovodňová opatření na území města Přerova

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

Město požádalo o dotaci z Operačního programu 
Životního prostředí ČR za účelem realizace „Proti-
povodňových opatření pro statutární město Přerov“. 
Součástí těchto opatření bylo zpracování digitálního 
povodňového plánu, jehož realizace však do konce 
roku neproběhla. Digitální povodňový plán obsahuje 
údaje, které navazují na funkčnost technických 
zařízení (hladinoměry, srážkoměry, jednotný systém
vyrozumění a varování obyvatelstva – bezdrátové 
digitální rozhlasy v místních částech Dluhonice, 
Penčice, Lověšice, Popovice, Henčlov a Přerov –
Město, kamerový systém), která pro provozuschop-
nost vyžadují radiový kmitočet, který přiděluje Český 
telekomunikační úřad. Vzhledem k obsazenosti vol-
ných kmitočtů (tzv. zdarma) bylo nutné zhotovitelem 
zakázky (zajišťovalo oddělení investic) požádat 
o přidělení kmitočtu placeného. Následně bude tato 
zakázka dokončena, včetně dopracování digitálního 
povodňového plánu. 

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná
vedoucí kanceláře primátora
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659
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
 České republiky

5 000,00 14.2.2014

701  KORNET 3 000,00 30.1.2014

702  KORNET 5 000,00 30.1.2014

703  KERAMIKA ÚJEZDEC 10 000,00 16.12.2013

704  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 23.1.2014

705  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 20 000,00 23.1.2014

709  J. M. 10 000,00 31.1.2014

710  Cukrle 15 000,00 29.1.2014

711  Český svaz žen o.s. 5 000,00 29.1.2014

712  V. L. 10 000,00 30.1.2014

713  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 15 000,00 29.1.2014

716  Moravská Veselka 3 000,00 21.1.2014

717  P. V. 8 000,00 3.12.2013

718  Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR 3 000,00 15.11.2013

719  Kulturní spolek Academic, o.s. 5 000,00 17.1.2014

720  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov 20 000,00 1.10.2013

721  Přerovský komorní orchestr 8 000,00 13.1.2014

724  Markus M o. s. 12 000,00 9.1.2014

534  M. D. 15 000,00 31.1.2014

725  Základní škola Přerov, Trávník 27 16 000,00 29.1.2014

727  Divadlo Nad kinem 12 000,00 29.1.2014

728  Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 5 000,00 22.1.2014

1160  AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN 20 000,00 17.2.2014

729  Folklorní soubor Haná Přerov 25 000,00 30.1.2014

958  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2014

952  F. P. 5 000,00 2.1.2014

825
 Českomoravská myslivecká jednota, o. s., okresní
 myslivecký spolek Přerov

30 000,00 19.2.2014

535  Taneční Sdružení (TS) Přerov 15 000,00 3.2.2014 15 000,00

537  TRUBAČI OMS PŘEROV 25 000,00 27.1.2014

593  Taneční škola Puls Přerov 25 000,00 25 000,00

594  Mateřské centrum Sluníčko 10 000,00 30.1.2014

596  Duha Klub Rodinka 10 000,00 29.1.2014

597  Duha Klub Dlažka 25 000,00 17.1.2014

598  Duha Klub Dlažka 40 000,00 17.1.2014

644  Člověk v tísni,o. p. s. 10 000,00 5.9.2013

645  Občanské sdružení Vocantes 5 000,00 3.2.2014

646  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 20 000,00 30.1.2014

647  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 8 000,00 30.1.2014

648  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 3 000,00 30.1.2014

Grantový program v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

– 45 –
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649  MOTOR expert s .r. o. 5 000,00 29.1.2014

653  MOTOR expert s .r. o. 20 000,00 29.1.2014

654  MOTOR expert s. r .o. 5 000,00 29.1.2014

655  MOTOR expert s. r. o. 30 000,00 29.1.2014

656  MOTOR expert s. r. o. 10 000,00 29.1.2014

657  Český esperantský svaz 3 000,00 29.10.2013

660  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 40 000,00 7.1.2014

669  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 10 000,00 7.1.2014

670  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 20 000,00 7.1.2014

671  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 10 000,00 7.1.2014

672  Středisko volného času Atlas a Bios 5 000,00 20.12.2013

673  Středisko volného času Atlas a Bios 20 000,00 20.12.2013

674  Středisko volného času Atlas a Bios 8 000,00 20.12.2013

675  Středisko volného času Atlas a Bios 10 000,00 8.1.2014

 C E L K E M 692 000,00 40 000,00

38  IMIT s. r .o. 2 750 000,00  posunutý termín

32  TK PRECHEZA Přerov o. s. 100 000,00 29.1.2014

33  Folklorní soubor Haná Přerov 60 000,00 30.1.2014

34  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 25 000,00 29.1.2014

36  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 25 000,00 15.1.2014

31  Nadační fond Přerov - Cuijk 100 000,00 15.1.2014

35  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 850 000,00 31.1.2014

 C E L K E M 3 910 000,00

Přímé podpory v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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478  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov 5 500,00 21.1.2014

759  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Přerov 60 000,00 1.10.2013

1178  Město Tovačov 5 000,00 23.12.2013

961  Sportovní klub Přerov 60 000,00 29.1.2014

1161  J. U. 70 000,00 31.1.2014

1033  Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov 20 000,00 16.12.2013

763  Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě 30 000,00 28.1.2014

748  J. P. 10 000,00 31.7.2013

755  Kulturní spolek Academic, o. s. 6 000,00 9.12.2013

1258  Český rybářský svaz, místní organizace Přerov 50 000,00 10.1.2014

1241  Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 3 000,00 22.1.2014

1261  Středomoravská nemocniční a. s. 18 000,00 28.1.2014 3 176,00

1242  Folklorní soubor Haná Přerov 60 000,00 30.1.2014

1214  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 150 000,00 28.1.2014

1240  Duha Klub Dlažka 10 000,00 17.1.2014

1243  Astronomický klub Přerov 30 000,00 31.1.2014

762  Taneční škola Puls Přerov 20 000,00 31.1.2014

 C E L K E M 607 500,00 3 176,00

vráceno

Ostatní dotace v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
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Oddělení kontroly

Oddělením bylo v roce 2013 uskutečněno celkem 65 
kontrol. Nad rámec plánovaných kontrol byla na 
základě žádosti vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství Magistrátu města Přerova provedena 
společná kontrola zaměřená na vydání a zveřejnění 
návštěvního řádu sportovního zařízení. Dále 
zaměstnanci vypracovali materiál shrnující nesrovna-
losti v oblasti předávání a účtování majetku mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací Kulturní 
a informační služby města Přerova.
V příspěvkových organizacích zřízených statutárním 
městem Přerovem bylo provedeno 27 kontrol, celkem 

byly v příspěvkových organizacích zkontrolovány 
výnosy ve výši 43 133 859,08 Kč a náklady ve výši 
42 696 779,44 Kč.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona 
č. 320/2001 Sb., 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.

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
personální a lidských 

zdrojů
(7)

oddělení
vnitřních služeb

(26,7)

úsek
spisové služby a voleb

(8)

úsek
veřejných zakázek

(2)
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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, namátková kontrola majetku, 
kontrola inventarizace majetku a závazků provedené 
k 31.12.2012, porovnání účetních zůstatků jednotli-
vých účtů dlouhodobého majetku a účtů oprávek 
dlouhodobého majetku se stavy dle odpisové 
evidence a kontrola zadávání veřejných zakázek. 
Součástí kontrol bylo i posouzení, zda vnitřní 
předpisy organizace upravující řídící kontrolu, oběh 
účetních dokladů, zpracování účetnictví, pokladní 
operace, cestovní náhrady a nakládání s prostředky 
FKSP nejsou v rozporu s právními předpisy.
V 11 příspěvkových organizacích byla navíc provede-
na kontrola dodržování obecně závazných právních 
předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, 
kontrolovaným obdobím byl v 1 případě rok 2012, 
v 6 případech období 01.01.2013 – 31.03.2013, ve 
3 případech období 01.01.2013 – 30.04.2013 a v 1 pří-
padě období 01.01.2013 – 30.09.2013. Ve 2 organiza-
cích byla provedena kontrola zařazení zaměstnanců 
do platových stupňů.
V 8 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 1 organizace, kde se opakovaly 
nedostatky při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.
V 10 organizacích nebyly zjištěny žádné nedostatky,
ve 14 organizacích bylo zjištěno porušení zákona 
o účetnictví. Nejvíce nedostatků spočívalo v nedosta-
tečně provedené inventarizaci majetku a závazků, 
kdy nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a nebyly 
tedy vyúčtovány do účetního období, za které se 
inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
V 5 organizacích bylo zjištěno zaúčtování některých 
nákladů do účetního období, se kterým věcně 
a časově nesouvisely. Další nedostatky se týkaly 
postupů účtování zásob, transferů a majetku. 
V oblasti evidence a účtování majetku byly zjištěny 
rozdílné stavy oprávek v účetnictví a v odpisové 
evidenci.
V 1 organizaci bylo zjištěno porušení zřizovací 
listiny v oblasti účtování majetku, kdy majetek nabytý 
bezúplatným převodem od zřizovatele a majetek 
předaný zřizovatelem k hospodaření nebyl veden 
v účetnictví analyticky odděleně. 
Ve 2 organizacích bylo zjištěno porušení zákoníku 
práce v oblasti cestovních náhrad, spočívající v chybně 
vyplacené výši stravného zaměstnancům. V 1 organi-
zaci bylo zjištěno porušení smlouvy o výpůjčce tím, 
že na část nebytových prostor byla uzavřena nájemní 
smlouva bez předchozího souhlasu Rady města 
Přerova.
V 1 organizaci byly zjištěny případy, kdy nebyla 
vybrána úplata za zájmové a předškolní vzdělávání, 
ačkoliv rodiči nebylo doloženo potvrzení o poskytnutí 
dávek pomoci v hmotné nouzi a nebyly doloženy 

úkony ředitele o osvobození od úplaty za zájmové                
a předškolní vzdělávání.
Ve 2 organizacích byly zjištěny nedostatky v nájem-
ních smlouvách, např. úroky z prodlení v případě 
nedodržení lhůty splatnosti byly sjednány v rozporu 
s platným právním předpisem, označení příspěvkové 
organizace jako pronajímatele bylo v rozporu se 
zřizovací listinou.
V 5 organizacích byly zjištěny nedostatky v oblasti 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
V některých případech vznikla pochybnost, zda byly 
dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace, např. při zadávacím řízení byla 
stanovena hodnotící kritéria, avšak nebyl stanoven 
způsob hodnocení nabídky, tj. váha jednotlivých 
kritérií, příp. kritéria nebyla při hodnocení nabídek 
hodnocena.
Zjištěné nedostatky zásadním způsobem neovlivnily 
činnost příspěvkových organizací, proto byl kontrolní 
systém ve všech organizacích posouzen jako přimě-
řený 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 stanovené lhůtě. Všechny organizace tuto 
povinnost dodržely.

V roce 2013 bylo předmětem kontroly 59 dotací 
poskytnutých z rozpočtu města v roce 2012 u 38 
příjemců dotací v celkovém objemu 2 841 630 Kč 
(vč. povinné spoluúčasti příjemců dotací). U těchto 
subjektů bylo ověřováno dodržování stanovených 
podmínek pro jejich poskytnutí a účelu, k němuž byly 
tyto dotace poskytnuty. Nedodržení povinnosti stano-
vené ve smlouvě bylo zjištěno u 3 subjektů, kdy 
příjemce dotace nepředložil vyúčtování dotace v ter-
mínu stanoveném smlouvou. Dva z těchto případů 
byly předány kanceláři primátora za účelem uložení 
smluvní pokuty, v jednom případě byl uložen odvod 
za porušení rozpočtové kázně.
Na základě oznámení oddělení sociálních věcí a zdra-
votnictví o porušení smlouvy o poskytnutí dotace 
nedodržením termínu doložení vyúčtování dotace byl 
2 příjemcům dotací uložen odvod za porušení 
rozpočtové kázně.
Oddělení kontroly poskytovalo metodickou pomoc 
příspěvkovým organizacím na základě jejich žádostí, 
dále z vlastní iniciativy v případech změn legislativy, 
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zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování 
kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména 
v oblasti účetnictví, nakládání s majetkem, rozpočto-
vých pravidel, platového zařazení zaměstnanců, 
vnitřních předpisů, finanční kontroly, veřejných 
zakázek, nakládání s prostředky fondu kulturních 
a sociálních potřeb, některých oblastí zákoníku práce 
a v souvislosti se změnami vykonávaných činností 
v příspěvkových organizacích.

Oddělení právní

Oddělení právní v roce 2013 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 pří-
pravě ve spolupráci s jiným odborem MMPr, zpraco-
vávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou bylo
statutární město Přerov, připomínkovalo velké 
množství návrhů smluv, které mu byly zaslány jinými
odděleními, 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. 1/2013, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2012
Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání 
konaném dne 04.02.2013 schválilo OZV č. 1/2013, 
kterou se mění OZV č. 2/2011 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve 
znění pozdějších předpisů. Novelizaci oddělení právní 
připravilo na základě podnětu členů Zastupitelstva 
města Přerova a Městské policie. Do vyhlášky byla 
doplněna další veřejná prostranství, na něž se uvedený 
zákaz vztahuje; konkrétně šlo o doplnění lokalit 
v okolí obchodních domů Billa a Kaufland.

● Příprava obecně závazných vyhlášek o zákazu 
kouření na dětských hřištích a o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností
Na základě podnětu občana poukazujícího na problém 
kouření na dětských hřištích a neexistenci závazné 
regulace tohoto negativního jevu na území statutární-
ho města Přerova byl po diskuzi přijat závěr připravit
vydání OZV, která by zakazovala kouření na všech 
dětských hřištích a pískovištích v Přerově a jeho 
místních částech. Oddělení právní připravilo ve 
spolupráci s oddělením informačních a komunikačních 
služeb (ICT), městskou policií a oddělením správy 
ostatního majetku a komunálních služeb návrh 
vyhlášky, kterému předcházela rozsáhlá a komplexní 
aktualizace počtu dětských hřišť a pískovišť spolu 
s vytvořením 178 přehledných mapek všech těchto 

lokalit. Prozatím bylo rozhodnuto nepředkládat návrh 
vyhlášky k projednáním orgánům města.
V závěru roku začalo oddělení připravovat návrh 
OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností, a to na základě podnětu některých členů 
Zastupitelstva města Přerova. Návrh této vyhlášky je 
ve stadiu konzultací mezi dotčenými odbory MMPr. 

● Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád
Oddělení právní spolupracovalo s oddělením ochrany 
a krizového řízení kanceláře primátora při přípravě 
návrhu nového požárního řádu statutárního města 
Přerova. Vydání obecně závazné vyhlášky – Požární 
řád statutárního města Přerova bylo schváleno Zastu-
pitelstvem města Přerova dne 15.04.2013; nabytím 
účinnosti této vyhlášky dne 03.05.2013 byl zrušen 
původní požární řád z roku 2003.

● Spolupráce s odborem ekonomiky při přípravě 
obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích 
Oddělení právní spolupracovalo s odborem ekonomi-
ky při přípravě OZV o místních poplatcích, příp. jejich 
novelizací – konkrétně šlo o OZV za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, dále za užívání 
veřejného prostranství, ze psů a z ubytovací kapacity. 

Soudní spory

 Kasační stížnost proti rozsudku Krajského 
soudu v Brně ve věci veřejné zakázky „Tyršův 
most v Přerově“
Dne 21.10.2009 bylo Úřadem pro ochranu hospodář-
ské 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, rekonstrukce, stavby, 
a. s., IČ 25317628, se sídlem Brno, Mlýnská 68, 
zahájeno společné správní řízení ve věci přezkou-
mání 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 transpa-
rentnosti nedošlo.
Proti tomuto rozhodnutí podal SDS EXMOST 
rozklad 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 rozhod-
nutí předsedy Úřadu žalobu, která byla Krajskému 
soudu v Brně doručena dne 30.07.2010, a kterou se 
žalobce domáhal zrušení žalobou napadeného rozhod-
nutí i jemu předcházejícího rozhodnutí 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 
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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 a konstatoval, že k porušení 
zásady transparentnosti v zadávacím řízení postačuje, 
že okolnosti případu vzbuzují odůvodněnou pochyb-
nost 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.
Dne 06.05.2013 oznámil Úřad městu zahájení správ-
ního řízení z moci úřední ve věci možného spáchání 
deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřej-
ných zakázkách, kterého se město jakožto zadavatel 
mělo dopustit tím, že nezabezpečilo transparentní prů-
běh losování při omezení počtu zájemců o veřejnou 
zakázku. Město na základě výzvy k vyjádření, kterou 
v této souvislosti obdrželo, navrhlo provést důkaz 
výslechem osob, které byly přítomny losování. 
Protokoly o těchto výsleších provedených v říjnu 
2013 jsou podkladem pro vydání rozhodnutí Úřadu. 
Další postup Úřadu v probíhajícím řízení nebyl 
koncem roku 2013 znám. 

Vymáhání pohledávek

Oddělení právní zajišťovalo ve spolupráci s odborem 
ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města 
Přerova, v roce 2013 tak zajišťovalo vymáhání pohle-
dávek nejméně ve 40 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 přihlášena 
pohledávka do insolvenčního řízení za touto společ-
ností 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.
Krajský soud v Ostravě zveřejnil konečnou zprávu 
insolvenčního správce vyhláškou ze dne 30.11.2012
a vydal 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 opráv-
něními), pohledávek pracovněprávních dlužníkových 
zaměstnanců, pohledávek státu (ÚP ČR) a pohledávek 
zajištěnému věřiteli, zbývá pro přihlášené věřitele 
0 Kč. Krajský soud v Ostravě vydal usnesení o zrušení 
konkurzu, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení 
pohledávek věřitelů zcela nedostačující. Bylo vyčkáno 
na výmaz subjektu z obchodního rejstříku. K tomuto 
došlo teprve na konci r. 2013, proto bude dalším 
postupem navržen odpis pohledávky prostřednictvím 
předloh do orgánů obce. 

● RESOCIA občanské sdružení
Oddělení právní obdrželo žádost od majetkoprávního 
oddělení odboru správy majetku a komunálních 
služeb o vymáhání pohledávky, kterým je dluh na 
nájemném a službách spojených s užíváním předmětu 
nájmu ve výši 98 906,70 Kč a příslušenství odpovída-
jící zákonným úrokům z prodlení. K žádosti byla 
připojena spisová dokumentace. Oddělení podalo 
žalobu na zaplacení dlužné částky s příslušenstvím 
a po soudním jednání byl vydán dne 01.08.2013 
Okresním soudem v Přerově rozsudek, dle něhož je 
občanské sdružení povinno zaplatit dlužnou částku. 
Občanské sdružení podalo proti rozsudku odvolání 
a očekává se zahájení úkonů odvolacího řízení 
krajským soudem.

● Pohledávka z titulu půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení
Odbor ekonomiky požádal o vymáhání dlužné částky 
ve výši 481 473,38 Kč, která představuje zbývající 
částku půjčky na základě smlouvy o půjčce z FRB, 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 splatnou, nastala ztráta výhody 
splátek. Vedle řešení soudní cestou oslovila oddělení 
právní paní N. návrhem na vyřešení situace zpeněže-
ním nemovitosti, ke které má zřízeno statutární město 
Přerov zástavní právo věcné k zajištění předmětné 
pohledávky z titulu smlouvy o půjčce. V roce 2013 
byla uspokojena pohledávka města v plné výši, a to na 
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základě prodeje nemovitostí manželů N. a především 
součinností jak s realitní kanceláří, tak s právní 
zástupkyní realitní kanceláře. Jelikož nebylo předví-
datelné, zda se transakce uskuteční k plnému uspoko-
jení pohledávky města, v mezidobí byla podána 
žaloba na zaplacení dlužné částky, která byla vzata 
zpět po plné úhradě dlužné částky, včetně nákladů 
odpovídajícím uhrazenému soudnímu poplatku. 

Zpracování smluv, stanovisek, právních rozborů 
a součinnost s jinými odbory/odděleními MMPr

Oddělení právní v roce 2013 zpracovalo cca 250 
právních rozborů a písemných stanovisek k žádostem 
vedení města, jednotlivých odborů MMPr a Městské 
policie Přerov týkajících se různých oblastí samostat-
né a přenesené působnosti obce, kromě toho každo-
denně taktéž reagovalo na nejrůznější telefonické 
žádosti o právní poradenství zaměstnanců odborů 
MMPr či Městské policie. Příkladmo lze uvést násle-
dující záležitosti:

● Součinnost při přípravě smluvní dokumentace 
veřejné zakázky ozdravných pobytů pro žáky 
základních škol 
Oddělení právní zajišťovalo vytvoření smluvních 
dokumentů pro veřejnou zakázku ozdravných pobytů 
pro žáky základních škol. Projekt nakonec nebyl 
realizován.

● Příspěvek společnosti Regionální letiště 
Přerov a. s. 
Oddělení právní připravilo návrh smlouvy o poskyt-
nutí provozního a investičního příspěvku společnosti 
Regionální letiště Přerov a. s., se sídlem Trávník 
1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, (dále jen RLP)
již pro rok 2012. 

V roce 2013 bylo nutné po podané žádosti RLP            
o poskytnutí provozního příspěvku opětovně vyhod-
notit, zda lze provozní příspěvek poskytnout v rámci 
platné legislativy EU, tzn., zda činnost RLP vykazuje 
specifika závazku veřejné služby ve smyslu uzavře-
ného Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu 
letiště Přerov a tedy je službou obecného hospodář-
ského zájmu. Vzhledem k tomu, že RLP pozbyla
k 30.09.2013 povolení Úřadu pro civilní letectví 
provozovat letiště a současně k tomuto datu byla RLP 
vypovězena smlouva o poskytování služeb při společ-
ném leteckém provozu velitelem vzdušných sil AČR, 
bylo konstatováno, že do 30.09.2013 se jednalo            
o výkon závazku veřejné služby ve smyslu Memoran-
da, avšak po tomto datu nebylo možné na základě 
aktuálních činností RLP písemně specifikovaných 
vyhodnotit tyto aktivity jako výkon závazku veřejné 
služby. Jelikož činnost RLP byla příspěvkována 
v roce 2012, a to až do konce dubna roku 2013, byl 
připraven návrh smlouvy o poskytnutí provozního 
příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a. s. 
na období od 01.05.2013 až 30.09.2013 a období 
od 01.10.2013 bylo označeno jako neslučitelné 
s poskytnutím příspěvku, když aktivity RLP po tomto 
datu nejsou službami obecného hospodářského zájmu. 

V tomto směru byla připravena předloha pro orgány 
města, když uzavření smlouvy o zpětném poskytnutí 
provozního příspěvku bude předloženo variantně.

● Součinnost s úsekem veřejných zakázek
S úsekem veřejných zakázek oddělení právní aktivně 
spolupracuje při posuzování právních otázek 
vzniknuvších v souvislosti s průběhem jednotlivých 
veřejných zakázek. Tomuto úseku je rovněž poskyto-
vána součinnost při tvorbě a aktualizaci smluvní 
dokumentace, obchodních podmínek apod. 

● Příprava na změny související s novou úpra-
vou občanského práva
Oddělení právní v průběhu roku 2013 opakovaně 
upozorňovalo ostatní odbory a oddělení MMPr na 
nutnost promítnout změny související s účinností 
nového občanského zákoníku od 01.01.2014 do 
některých užívaných vzorů smluv a vnitřních předpisů 
statutárního města Přerova. Na základě konkrétních 
požadavků dotčených odborů pak připravovalo aktua-
lizace těchto dokumentů; proces adaptace na nový 
občanský zákoník v prostředí MMPr však přes maxi-
mální úsilí oddělení právního dosud není dokončen, 
a to především z důvodu celkového rozsahu zásadních 
změn práva občanského. 

● Právní konzultace v záležitosti dalšího provo-
zování jeslí
V průběhu roku 2013 bylo oddělení právní osloveno 
s žádostí o právní poradenství v otázce dalšího provo-
zování jeslí. Jesle byly do 31.12.2013 provozovány 
příspěvkovou organizací Sociální služby města Pře-
rova p. o. (dále jen SSMP), jako zdravotnické zařízení 
podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách             
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů. Po tomto datu však nebylo zřejmé, jak 
naložit s právní formou jeslí, neboť neexistovala                
(a dosud neexistuje) explicitní právní úprava poskyto-
vání této služby od 01.01.2014. Bylo proto třeba 
rozhodnout, zda provozování jeslí bude zajištěno 
prostřednictvím SSMP nebo jiným způsobem 
(například organizační složkou obce). V současné 
době jesle i nadále provozují SSMP.

● Dohoda o spolupráci se společností Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s. (VaK Přerov)
Na základě žádosti adresované statutárnímu městu 
Přerovu společností VaK Přerov týkající se spolu-
práce na přípravě a realizaci kanalizace Dluhonice 
a Kozlovice připravilo oddělení návrh Dohody o 
spolupráci při přípravě a realizaci kanalizace 
Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu „Přerov –
výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače 
s napojením Dluhonic a Kozlovic“. Uzavřením této 
dohody dne 23.09.2013 se město zavázalo podílet se 
finančně na tomto projektu, a to formou navýšení
základního kapitálu společnosti VaK Přerov ve dvou 
etapách do max. výše 20 mil Kč (1. etapa v roce 2014 
poskytnutí 10 mil Kč, 2. etapa v roce 2015 poskytnutí 
10 mil. Kč). Rozpočtový rámec ve výši 20 mil. Kč na 
poskytnutí finančních zdrojů byl schválen Zastupi-
telstvem města Přerova dne 15.04.2013.
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● Právní konzultace v záležitosti dalšího provo-
zování Městského domu
V průběhu roku bylo oddělení právní požádáno o sou-
činnost při řešení problematiky dalšího provozování 
Městského domu (od 01.01.2014), neboť k 31.12.2013 
byla ukončena dohodou nájemní smlouva s dosavad-
ním nájemcem (společností IMIT s. r. o.). V úvahu 
přicházelo několik variant provozování Městského 
domu a bylo zapotřebí vybrat z nich tu nejvhodnější –
a to nejen z hlediska právního, ale i z hledisek 
ekonomických a daňových. Oddělení právní záležitost 
posuzovalo zejména s ohledem na dodržení komuni-
tárního práva v oblasti veřejné podpory. Zastupi-
telstvo města Přerova finálně rozhodlo o tom, že 
Městský dům bude od 01.01.2014 provozovat 
příspěvková organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova (KIS) – tato historicky významná 
budova a centrum kulturního dění v Přerově byla této 
příspěvkové organizaci svěřena k hospodaření.

Vnitřní předpisy

● Vnitřní předpis č. 31/2012 – Pravidla konání 
svatebních obřadů ve správním obvodu matrič-
ního úřadu Přerov
Z podnětu odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně 
správních agend a matriky byl vytvořen nový vnitřní 
předpis – Pravidla konání svatebních obřadů ve 
správním obvodu matričního úřadu Přerov, který 
nabyl účinnosti dne 01.01.2013. Součástí vnitřního 
předpisu jsou přílohy č. 1 až 3, a to inominátní 
smlouvy podle místa konání svatebního obřadu. Také 
v případě tohoto vnitřního předpisu (stejně jako
u velké většiny dalších) bude v nebližší době nutné 
prověřit jeho souladnost s novou právní úpravou 
obsaženou v novém občanském zákoníku. 

● Vnitřní předpis č. 13/2013 Pravidla pro naklá-
dání s nalezenými věcmi
V souvislosti s účinností nového občanského záko-
níku od 01.01.2014 a zásadními změnami v proble-
matice řešení ztrát a nálezů, které přinesla nová právní 
úprava, bylo nezbytné v součinnosti s oddělením 
vnitřních služeb odboru vnitřní správy zpracovat
nový vnitřní předpis, který by řešil postup MMPr            

při nakládání s nalezenými věcmi. Nový vnitřní 
předpis č. 13/2013 tuto problematiku postihuje zcela 
komplexně, nicméně s ohledem na fakt, že nový 
občanský zákoník přináší zcela novou a praxí ne-
prověřenou úpravu, lze předpokládat, že v budoucnu 
bude nutné tento vnitřní předpis novelizovat právě dle 
potřeb měnící se praxe. Nyní lze toliko konstatovat, 
že nová právní úprava je výrazně složitější a admi-
nistrativně náročnější než byla právní úprava 
předchozí účinná do 31.12.2013.

Ostatní záležitosti

● Škodní komise
Oddělení právní organizuje jednání škodní komise, 
zabezpečuje podklady a vyjádření dotčených osob. 
V posledním období došlo k podstatnému nárůstu 
jednání ze strany zaměstnanců statutárního města 
Přerova, jež je třeba důsledně prověřit a určit, zda se 
jedná o škodu způsobenou městu, příp. učinit po 
rozhodnutí škodní komise příslušná opatření k úhradě 
vzniklé škody. 

● Výkon funkce opatrovníka 
V roce 2013 byla statutárnímu městu Přerovu doru-
čována rozhodnutí Městského soudu v Praze vydaná 
na základě správních žalob podaných městem proti 
Českému telekomunikačnímu úřadu, kterým bylo 
město asi ve 20 případech ustanoveno opatrovníkem 
ve věci vymáhání pohledávek za osobami s nezná-
mým pobytem 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 opatrovníka 
tak, jak je tomu v občanském soudním řízení. 
Soud se při rozhodování o těchto žalobách proti 
rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomuni-
kačního úřadu, kterým byla potvrzena usnesení 
o ustanovení města opatrovníkem, řídil právním 
názorem vyjádřeným v rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu č. j. 8 As 22/2011-78, podle kterého 
použití ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 4 
správního řádu z roku 2004 není podmíněno před-
chozím souhlasem ustanovované osoby. Dále podle 
tohoto rozhodnutí může být obec podle konkrétních 
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 opatrov-
níkem, splnil všechny zákonné podmínky, pak nelze 
opatrovnictví odmítat pouze prostým nesouhlasem 
s výkonem této funkce, ale takto lze činit pouze, 
pokud lze prokázat, že obec není vhodnou osobou, 
nebo že takovou osobou je, avšak závažné důvody jí 
brání ve výkonu funkce opatrovníka.
V případech, kdy bylo žalobě vyhověno, soud 
vyhodnotil, že správní orgán ustavující město 
opatrovníkem nedodržel zákonné podmínky a nevy-
čerpal všechny možnosti před tím, než výkonem této 
funkce pověřil město (např. nevyvinul dostatečnou 
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aktivitu ke zjištění místa pobytu, neustanovil opatrov-
níkem osobu především z okruhu osob opatrovanci 
blízkých, nespolupracoval s jinými správními úřady).

● Elektronický docházkový systém a pracovní řád 
V souvislosti s uzavřením nové kolektivní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerovem a odborovou 
organizací s účinností od 01.01.2013 a rovněž v sou-
vislosti s plánovaným zavedením elektronického 
docházkového systému od 01.04.2013 bylo nezbytné 
podstatným způsobem upravit i stávající pracovní řád 
upravující práva a povinnosti zaměstnanců MMPr. 
Oddělení právní se výrazným způsobem podílelo 
v součinnosti s oddělením personálním na vytvoření 
nového pracovního řádu vydaného jako vnitřní 
předpis č. 5/2013 a účinného od 01.04.2013. V novém 
pracovním řádu byla zavedena pro naprostou většinu 
zaměstnanců MMPr pružná pracovní doba a zároveň 
povinnost evidovat přítomnost či nepřítomnost na 
pracovišti prostřednictvím osobního identifikačního 
nástroje v elektronickém docházkovém systému.

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             219 300,00 Kč
Čerpání:                                                 12 120,00 Kč
% čerpání:                                                       5,5

Z finančních prostředků byly hrazeny zejména 
elektronické platební rozkazy k vymáhání pohle-
dávek.

Oddělení personální a lidských zdrojů

Pro rok 2013 byl radou města stanoven počet 
zaměstnanců, zařazených do magistrátu na 304,7. 
Došlo však k přesunům ve vnitřní struktuře zaměst-
nanců, neboť bylo nutné posílit úsek OSPOD 
z důvodu přenesení agendy pěstounské péče a dal-
ších povinností na odbor sociálních věcí a školství
zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Rada města
zvýšila s účinností od 01.10.2013 počet zaměstnanců 
u Městské policie Přerov (dále jen MP) na 53
a zároveň bylo provedeno rozpočtové opatření na 
pokrytí jejich platů a odvodů. Tento stav se však 
nepodařilo do konce roku naplnit a noví strážnici 

nastoupili na nově zřízená místa až od 01.01.2014.   
V rozpočtu pro rok 2013 byla provedena změna 
v prostředcích na platy jak magistrátu, tak MP a na 
odměny zastupitelů tak, že byl dohodnut 11měsíční 
výplatní rok.
Od 01.01.2013 byla přijata nová Kolektivní smlouva 
a Vnitřní předpis – pravidla pro čerpání prostředků 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Přerova a oddělení se muselo přizpůsobit celé řadě 
nově přijatých pravidel.
Od 01.04.2013 pak byl přijat nový Pracovní řád,
který zavádí pružnou pracovní dobu a elektronický 
docházkový systém. To byla velká změna a zásah do 
běžného chodu oddělení. Po počátečních problémech 
a nejistotě bylo možné konstatovat, že provoz systé-
mu je již téměř rutinní.
V průběhu roku oddělení vykonávalo pracovně práv-
ní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 358 
zaměstnanců zařazených do magistrátu a městské 
policie, 21 žen na mateřské a rodičovské dovolené,
4 uvolněné zastupitele, 31 neuvolněných zastupitelů, 
166 předsedů a členů komisí a výborů, 107 bývalých 
zaměstnanců – důchodců, 239 občanů činných pro 
město na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. Od 01.01.2013 byla zavedena 
bezhotovostní výplata cestovních náhrad spolu s pla-
tem za příslušný kalendářní měsíc a oddělení zároveň 
převzalo i rozpočet na cestovné.
Do 05.02.2013 byla zpracována, zkontrolována 
a elektronicky odeslána data za město a právnické 
osoby zřízené městem do celostátního Informačního 
systému o platech za II. pololetí 2012, do 05.08.2013 
pak za I. pololetí 2013.
Do 30.06.2013 byly každý měsíc zpracovávány 
podklady ve věcech platů, pojistného a OON pro 
monitorovací zprávy projektu 53 OPLZZ – „Zvýšení 
kvality řízení na Magistrátu města Přerova“. 
Projektová manažerka a odborní garanti tohoto 
projektu se na něm samozřejmě i aktivně podíleli. 
Od 01.07.2013 pak byl zahájen projekt 89 - „Vytvo-
ření systému hodnocení a kariérního řádu zaměst-
nanců Magistrátu města Přerova“, na němž se jednak 
podílejí 4 zaměstnankyně oddělení jako projektová 
manažerka a členové realizačního týmu. Je s ním 
spojena taktéž příprava podkladů pro platy a odvody 
realizačního týmu dalšími pracovnicemi oddělení.
V souvislosti s odděleným sledováním nákladů na 
činnost osadních výborů každý měsíc přeúčtovává-
me náklady na jejich odměny a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění a dále náklady na stravenky 
zaměstnanců bytové správy a městské policie, jakož 
i náklady na dohody o provedení prací v osadních 
výborech.
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Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2013

rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

%
průměrný počet 

zaměstnanců
průměrný plat

  Magistrát 99 533 98 574 99,04 300,88 29 784

  Městská policie 16 840 16 809 99,81   50,02 29 180

Pracoviště vzdělávání

Oddělení personální a lidských zdrojů 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 2013 se uskutečnilo 16 výběrových řízení, 
zajištěno bylo školení a vzdělávání pro více jak 
1 000 zaměstnanců, bylo organizováno celkem 242 
vzdělávacích akcí a seminářů, 3 úředníci byli přihlá-
šeni k přípravě a zkouškám zvláštní odborné způsob-
bilosti, 4 úředníci zkoušku úspěšně absolvovali,        
1 úředníkovi byla uznána MVČR rovnocennost 
vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., ostatní budou 
zkoušky ZOZ absolvovat v průběhu roku 2014 dle 
zákona č. 312/2002 Sb. 
Jazykový kurz anglického jazyka navštěvovala 
v 1. pololetí roku 2013 jedna úřednice z kanceláře 
primátora. Jazykové vzdělávání bylo ve 2. pololetí
z důvodu nedostatku finančních prostředků poza-
staveno.

Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr

Záměrem projektu, realizovaného od 01.10.2010 do 
01.07.2013, bylo zvýšit schopnost Magistrátu města 
Přerova, 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 maxi-
málním využitím a pochopením svých zaměstnanců 
a vedoucích prostřednictvím realizace klíčových 
aktivit.
V lednu 2013 byla ukončena aktivita „Strategické 
plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje“. 
V rámci této aktivity byl vytvořen zaměstnanci 
úřadu realizační tým, který se scházel na pracovních 
schůzkách s cílem zavést základy vyváženého 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 zaměře-
ním na strukturovaný popis procesu.
V rámci závěrečné aktivity „Optimalizace a zefek-
tivnění ekonomických procesů v oblasti finančního 
plánování a řízení“ byl vytvořen zaměstnanci úřadu 
realizační tým, který se scházel na pracovních 
schůzkách s cílem revidovat proces tvorby rozpočtu, 

nastavit mechanismy průběžné kontroly a čerpání 
rozpočtu, vytvořit soustavu průběžných reportů            
a controllingu příspěvkových organizací a identifi-
kovat oblasti možných úspor a zvyšování efektivity 
hospodaření. 
V rámci naplňování Akčního plánu na rok 2013 bylo 
provedeno šetření spokojenosti zaměstnanců MMPr, 
šetření spokojenosti klientů MMPr, hodnocení 
vedoucích zaměstnanců, vytvoření systému evidence 
partnerských smluv, byla vyhodnocena směrnice     
o vydávání vnitřních předpisů, na plný úvazek byl 
přijat kvalifikovaný „energetik“ města (ke sledování 
ekologického provozu) a vytvořena jednotná 
standardizace dokumentů jako podkladový materiál 
k zavedení jednotného vizuálního stylu na úřadu. 
Aktivita byla ukončena v květnu 2013. Dále byl 
v rámci všech aktivit projektu vytvořen poslední 
výstup – Tréninkové programy pro oblasti: procesy    
a procesní zlepšování, projektové řízení, strategické 
plánování a měření cílů. Na závěrečném workshopu 
byl projekt vyhodnocen, specialisté byli seznámeni 
se všemi výstupy projektu, závěry a doporučeními 
dodavatele. Byl stanoven realizační tým a napláno-
vány aktivity v rámci udržitelnosti projektu (5 let). 
Projekt byl ukončen 01.07.2013.
Přestože byl projekt k výše uvedenému datu ukon-
čen, statutární město Přerov neobdrželo k 31.12.2013 
ze státního rozpočtu veškeré finanční prostředky 
k pokrytí 85 % výdajů projektu. Na Ministerstvo 
vnitra ČR byly ze strany statutárního města Přerova 
zasílány monitorovací zprávy za příslušné období, ze 
strany ministerstva však docházelo k velkým časo-
vým prodlevám při jejich kontrole. Tato skutečnost 
měla zásadní vliv na plnění rozhodnutí, resp. zasílání 
dotací, které jsou uvolňovány na základě skutečností 
vyplývajících z těchto zpráv. Dotaci ve výši 
2 805 000 Kč pak statutární město Přerov obdrželo 
dne 20.12.2013, poslední část dotace bude připsána 
na účet města až v průběhu roku 2014.
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Projekt Vytvoření systému hodnocení a kariér-
ního řádu zaměstnanců MMPr

Statutární město Přerov získalo dotaci na realizaci 
projektu „Vytvoření systému hodnocení a kariérního 
řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova“,       
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00154 spolufinancovaného 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP 
LZZ a obecního rozpočtu (výzva č. 89). Projekt je
realizován v období od 01.07.2013 do 31.08.2014      
a účelem je systémové zlepšení řízení lidských zdro-
jů na Magistrátu města Přerova. Sleduje několik cílů 
– zvýšení motivace zaměstnanců úřadu, zlepšení 
systému odměňování a hodnocení zaměstnanců 
úřadu, zvýšení jejich kvalifikace, zlepšení podmínek 
pro výkon jejich práce a v neposlední řadě posílení 
vnímání jejich práce primárně jako služby občanovi. 
Pro jejich dosažení byly zvoleny dva nástroje –

vytvoření kariérního řádu a nastavení nového systé-
mu hodnocení a pravidel odměňování zaměstnanců 
úřadu. Ve 2. druhé polovině roku 2013 byla zčásti 
realizována 2. klíčová aktivita projektu „Systém 
hodnocení zaměstnanců a pravidla odměňování“. 
Poradenskou společností byla provedena revize 
stávajících dokumentů, zejména revize katalogu 
prací, organizačního řádu, byly využity výstupy 
z procesní analýzy projektu č. 53 OP LZZ, revize 
vnitřních směrnic úřadu a analýza příslušných 
zákonů v této oblasti (zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
ÚSC a o změně některých zákonů). Na základě výše 
uvedeného byl vytvořen prvotní „nástřel“ systému 
pro hodnocení zaměstnanců, který je upravován dle 
připomínek vedoucích odborů.

PŘEHLED ČERPÁNÍ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ

rozpočet v tis. Kč
skutečnost v Kč %

původní upravený

Bytové hospodářství

platy, povinné pojistné aj. 5 680,0 5 325,0 4 733 110,00 88,9

vzdělávání 125,0 75,0 71 810,80 95,7

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům                       
a vybraným etnikům

terénní sociální pracovník 760,0 490,0 372 876,00 76,1

Bezpečnost a veřejný pořádek

platy, povinné pojistné aj. 25 555,0 23 626,0 23 260 428,50 98,5

Zastupitelstva obcí 

odměny, povinné pojistné aj. 7 845,0 7 275,0 6 627 924,00 91,1

Volby do Parlamentu ČR

volby do Parlamentu ČR 0,0 1 025,0 990 006,26 96,6

Volby prezidenta republiky

volby prezidenta republiky 870,0 870,0 755 393,60 86,8

Činnost místní správy 

platy, povinné pojistné aj. 143 907,0 133 166,2 131 140 491,75 98,5

vzdělávání 1 147,1 1 267,1 1 163 206,80 91,8

projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr 293,2 3 095,5 3 093 349,80 99,9

projekt Vytvoření systému hodnocení a kariérního 
řádu zaměstnanců MMPr

0,0 599,0 124 599,48 20,8

c e l k e m 145 347,3 138 127,8 135 521 647,83 98,1

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně

sociální fond 5 167,0 5 167,0 5 167 000,00 100,0
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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:                                                    11 620,00 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

Činnost místní správy (informatika, GIS)

Rozpočet původní:                            7 894 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 849 000,00 Kč
Čerpání:                                         11 008 756,62 Kč
% čerpání                                                     79,5

V roce 2013 čerpalo oddělení ICT rozpočet dle před-
pokládaného plánu plynoucího k zajištění řádného 
chodu Magistrátu města Přerova a také dle jeho nově 
vyplývajících požadavků.
V rámci obměny výpočetní techniky byly zakoupeny 
nové počítače (obměna techniky pořízené v letech 
2007/2008), monitory, skenery 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, zdroje, baterie do 
notebooků zastupitelů města. Z rozpočtu ICT byla 
hrazena pravidelná servisní podpora k software, 
nutná k zapracování legislativních změn a techno-
logických update a upgrade (povýšení na novou 
verzi) a zajištění řádného provozu na rok 2013.
Pravidelné úhrady byly za optické propoje budov     
a připojení k internetu. Udržovací poplatky také platí
město Přerov za domény prerov.eu, prerov.org, mu-
prerov.cz. 
Součástí placených služeb je pravidelná obnova, 
pořízení komerčních a kvalifikovaných certifikátů 
Postsignum pro zaměstnance MMPr pro výkon 
veřejné správy, certifikátu pro elektronickou 
podatelnu a obnova důvěryhodných serverových 
certifikátů, např. pro poštovní server nebo firewall,    
a nově pořízení certifikátu pro ekonomický systém 
GINIS. 
Nutnými náklady byly také opravy hardware – což 
jsou především opravy tiskáren, vyvolávacího 
zařízení, počítačů, údržba projektorů a dalšího HW 
dle potřeby.
Jedním z největších výdajů (Programové vybavení, 
licence) je nakoupení licencí antiviru pro celý MMPr 
a to Kaspersky Endpoint Security. Dalším význam-
ným výdajem bylo pořízení docházkového systému 

Anet. Menšími náklady bylo pořízení nových licencí, 
dle požadavků pracovníků MMPr, např. Adobe 
Photoshop, EVI Provoz, nové licence k inventarizaci 
majetku, nebo sw pro sestavování stavebních 
rozpočtů RTS Stavitel.
V roce 2013 oddělení realizovalo tyto nejvýznam-
nější akce v řádu 1 800 tis. Kč s cílem modernizace 
a zefektivnění infrastruktury MMPr:
 rekonstrukce počítačové sítě, datových rozvadě-

čů v 1. p rozvodny Bratrská 34 a optické propo-
jení z rozvodny do serverovny,

 výměna centrálních aktivních prvků – switchů,
 rozšíření diskového pole – síťového prostoru pro 

ukládání sdílených dat odborů, oddělení a uživa-
telů,

 pořízení nového serveru pro zálohování / Backup 
server,

 obměna virtuální infrastruktury – pořízení nového 
výkonného ESX serveru.

Investiční akce – Zajištění přenosu dat a informa-
cí v územní samosprávě města Přerova (výzva 09)

Rozpočet původní:                            4 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        94 460 000,00 Kč
Čerpání:                                               101 640,00 Kč
% čerpání                                                        0,1

V roce 2013 pokračovaly přípravné práce k projektu 
IOP 09 Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova, předpokládaná výše 
nákladů projektu činí 150 mil. Kč. Předmětem 
veřejné zakázky je komplexní dodávka (od analýzy, 
přes architekturu, dodání hardware a software, 
implementaci až po servis) integrovaného řešení pro 
přenos dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova – metropolitní síť, portál občana, portál 
úředníka, datový sklad, manažerský informační 
systém, digitalizace archivu a další.
Usnesením Rady města Přerova ze dne 13.11.2013 
bylo schváleno nové zadávací řízení na generálního 
dodavatele na realizaci projektu IOP 09. Původní 
zadávací řízení bylo zrušeno. Důvodem pro zrušení 
původní veřejné zakázky, v souladu s povinnostmi 
stanovenými v § 84, odst. 1, písm. b), zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších přepisů (dále jen ZVZ) byla skutečnost, 
že zadavatel, ve lhůtě pro podání nabídek, přijal 
pouze tzv. nepřijatelné nabídky (§ 22, odst. 1, ZVZ). 
Potřebné částky ke krytí projektu byly oddělení 
přiznány již do rozpočtu roku 2012. S největší 
pravděpodobností bude zahájeno čerpání finančních 
prostředků v roce 2014. V roce 2015 proběhne 
předání projektu do užívání a po dobu udržitelnosti 
projektu – dalších 5 let, bude placena servisní 
podpora k produktům, tedy až do roku 2020.
V roce 2013 byly v souvislosti s projektem IOP 09 
Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-
správě města Přerova provedeny platby na základě 
mandátní smlouvy. Byly to právní úkony a činnosti 
spojené s přípravou a průběhem zadávacího řízení        
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v rámci projektu, a to dle ZVZ a v souladu s pokyny 
Integrovaného operačního programu. Činnosti byly 
rozvrženy do pěti etap:
1. činnosti spojené s přípravou textu oznámení 

zadávacího řízení a jeho zveřejnění,
2. činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání 

nabídek,
3. činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou 

budou uchazeči svými nabídkami vázáni,
4. činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení,
5. právní služby.
Činnosti byly postupně fakturovány po jejich prove-
dení v souladu se smluvními podmínkami uvedenými 
ve smlouvě.

Oddělení vnitřních služeb

Oddělení vnitřních služeb zajišťovalo komplexní 
správu, provoz, údržbu vozového parku a budov, ve 
kterých vykonávají svou činnost orgány města           
a MMPr, technické a materiální zajištění zaměstnan-
ců MMPr a dalších subjektů (např. osadní výbory, 
JSDH). Současně řídilo a kontrolovalo činnost 
provozních pracovníků MMPr.
Součástí oddělení byla pokladna, která zabezpe-
čovala mimo provozní hotovosti i finanční prostřed-
ky pro zahraniční služební cesty. Oddělení vedlo
evidenci ztrát a nálezů, evidenci inventarizovaného 
majetku a zabezpečovalo provoz „velkých“ zaseda-
cích místností MMPr.
Finanční prostředky byly čerpány zejména na zajiš-
ťování provozních výdajů MMPr, především na 
úhrady nákladů za elektrickou energii, vodu, páru, 
plyn, služby telekomunikací, ostatní služby, nákup 
spotřebního materiálu, dovybavení kanceláří dle 
požadavků jednotlivých odborů. Oddělení zajišťo-
valo denní provoz služebních vozidel, jejich základní 
údržbu a opravy, dále nákup, údržbu a opravy 
kancelářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly 
i menší opravy a drobný materiál dle potřeb a poža-
davků jednotlivých osadních výborů.
Dále byl zajišťován provoz tzv. Slavnostní zámecké 
síně, spojený s konáním svatebních obřadů, kultur-
ních akcí (vernisáže, koncerty, předávání vysvěd-
čení), a setkání představitelů města s významnými 
hosty.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-
vání aj.)

Rozpočet původní:                                 33 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               33 000,00 Kč
Plnění:                                                   71 936,71 Kč
% plnění:                                                     218,0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    14 935,02 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním 
nebytových prostor (kanceláří) ve 3. NP budovy 
Smetanova 7 a garáží ve dvorním traktu této budovy
a nebytových prostor (kanceláří) ve 3. NP budovy 
Blahoslavova 3, dle uzavřených nájemních smluv. 
Jednalo se o svoz TKO a úklid společných prostor. 
Dále byly tyto příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii, teplo, vodné a stočné.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouho-
dobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                       0,00 Kč
Plnění:                                                      1 100,00 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o příjmy za odprodej ztát a nálezů za 
období 7-12/2011.

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      7 567,00 Kč
% plnění:                                                           -

Jednalo se o příjmy za nalezené finanční prostředky, 
které již propadly statutárnímu městu Přerov dle 
Metodického pokynu – postupy při odvodu nalezené 
finanční hotovosti (odvody na příjmový účet města).

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství

Rozpočet původní:                            1 005 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 035 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 015 808,82 Kč
% čerpání                                                     98,1

Finanční prostředky byly vynaloženy na provoz 
budovy Blahoslavova 3 na:
 rozšíření datové sítě a zřízení telefonní pobočky 

a pořízení kopírovacího stroje Sharp,
 nákup čisticích prostředků, kancelářského mate-

riálu, tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů,
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 veškeré opravy včetně havarijních a běžných 
udržovacích prací nutných k zabezpečení provo-
zuschopnosti objektu Blahoslavova 3,

 opravu průjezdu,
 opravu omítek ve 3. NP,
 vymalování kanceláří a výměnu podlahové kry-

tiny ve 3. NP.

Činnost místní správy (správa)

Rozpočet původní:                          19 596 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        20 578 700,00 Kč
Čerpání:                                          19 420 293,11 Kč
% čerpání                                                      94,4

Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-
davků jednotlivých odborů MMPr zejména na:
 nákup mobilních telefonů pro KP, IA, ICT a dle 

požadavků odborů, pořízení nábytku a kuchyňky 
(recepce TGM 2, zasedací místnost RM aj.),

 nákup kancelářských potřeb, úklidových a čisti-
cích prostředků, nákup tonerů do tiskáren a kopí-
rovacích strojů,

 platby za pronájem nebytových prostor v budově 
TGM 16,

 služby spojené s pronájmem budovy TGM 16,
z důvodu havarijního stavu kanalizace před 
budovou TGM 1 (došlo k jejímu propadu); nutný 
zásah společnosti VaK Přerov, která zajistila
monitorování, likvidaci a čištění kanalizace,

 výměnu oken a vstupních dveří v přístavku 
budovy Smetanova 7, výměnu střešní krytiny 
z důvodu havarijního stavu ve dvorním traktu 
budovy Blahoslavova 3, z důvodu havarijního 
stavu kanalizace před budovou TGM 1 byla 
nutná kompletní oprava včetně výměny potrubí 
v celém profilu průjezdu až před budovu (po 
kanalizační vpusť na hraně náměstí), výměnu
vstupních vrat do budovy TGM 1 a výplní 
okenních otvorů v budově Bratrská 34 – I. etapa,

 stavební práce - nově zbudovaná recepce v budo-
vě TGM 2, stavební úpravy – nově vybudované 
zázemí pro pracovníky údržby a řidiče z původ-
ních skladových prostor ve dvorním traktu 
budovy Blahoslavova 3.

Osadní výbory jsou součástí rozpočtu oddělení vnitř-
ních služeb, v roce 2013 čerpaly finanční prostředky 
zejména na:
 nákup sedacích setů (venkovní lavice a stůl)             

a chladničky – Popovice; nůžek na živý plot, ply-
nového grilu a stavebního kolečka – Újezdec;
nové LCD televize – Henčlov; data projektoru –
Žeravice; stolního fotbalu a stolu na stolní tenis –
Lýsky, varné konvice – Čekyně; mikrofonů –
Lověšice; stavebního kolečka – Penčice,

 nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu 
v působnosti osadních výborů, např. barvy, 
štětce, zahradní nářadí, žárovky, kancelářský 
materiál, čisticí prostředky,

 výměnu žaluzií za látkové rolety – Předmostí.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             802 300,00 Kč
Čerpání:                                               623 088,03 Kč
% čerpání                                                     77,7

Finanční prostředky byly čerpány na:
 nákup čistících prostředků,
 spotřebu vody, tepla a elektrické energie,
 opravu havarijního stavu sociálního zařízení 

včetně výměny světla a ventilátoru.

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení)

Rozpočet původní:                               710 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             909 100,00 Kč
Čerpání:                                               896 302,65 Kč
% čerpání                                                      98,6

Finanční prostředky byly čerpány na:
 pořízení ochranných a zásahových pomůcek pro 

jednotlivé SDH,
 nákup DHDM pro zajištění provozuschopnosti 

jednotek,
 opravy a drobná údržba nutná k zajištění provozu 

jednotlivých JSDH – oprava stříkačky Renault, 
oprava motoru u vozidla Avia, oprava vozu 
Midlum 280 – 29 741 Kč / Přerov,

 nákup speciálního průmyslového vysavače.

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:                                                      3 090,00 Kč
% plnění:                                                         -
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Klíčovým úkolem úseku byla příprava a organizace 
voleb Prezidenta ČR a mimořádných voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Výdaje s tím 
spojené byly hrazeny z rozpočtu oddělení personál-
ního a lidských zdrojů a oddělení vnitřních služeb.

Úsek veřejných zakázek

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 493 800,00 Kč
Čerpání:                                               190 424,48 Kč
% čerpání                                                    12,7

Finanční prostředky byly čerpány na tyto akce:
 úhrady odborných poradenských služeb, servis-

ních a dozorových služeb zadávacích řízení,
 úhrady poplatků za povinná uveřejnění dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 realizace zadávacích řízení – budovy, stavby, 

ostatní komunikace,
 právní a související poradenské služby a zajištění 

technického a odborného dozoru investora při 
přípravě a realizaci projektu Zajištění přenosu 
dat v územní samosprávě města Přerova (IOP 09)
a zajištění plánovaných souvisejících technicko-
organizačních opatření.

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:                                                           0,00 Kč
% plnění:                                                   0,0

Jednalo se o podíl na tržbách za využití reklamních 
panelů umístěných v rámci autobusových zastávek, 
který byl vyúčtován firmou CITY-TOOLS, s. r. o.
Vzhledem k nízkým příjmům z reklamy a vysokým 
nákladům na údržbu přístřešků nebyla poskytnuta 
žádná platba.

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        7 325 000,00 Kč
Plnění:                                             7 324 874,63 Kč
% plnění:                                                  100,0

Jednalo se o vratku části provozního a investičního 
příspěvku poskytnutého Regionálnímu letišti Pře-
rov, a. s. v roce 2012. Příspěvek v roce 2013 nebyl 
této společnosti poskytnut.

Výdajová část rozpočtu

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             35 000,00 Kč
Čerpání:                                               35 000,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

Dle smlouvy o poskytnutí příspěvku na opravu 
ohradní zdi v uličce mezi ul. Pod Valy a Horním 
náměstím (tzv. fortně) byla vyplacena druhá polo-
vina po dokončení opravy a vyúčtování nákladů.

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

Rozpočet původní:                            900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        784 400,00 Kč
Čerpání:                                             433 802,00 Kč
% čerpání:                                                   55,3

Finanční prostředky byly vynaloženy na:
 odměny a odlitky pamětních desek v soutěži 

Fasáda roku 2012,
 konzultační, poradenské a právní služby (návrhy 

osvětlení zámku a sochy Jana Blahoslava na 
Horním náměstí, zaměření a studii rekonstrukce,

 WC v "Malé pasáži", studii cyklokomunikace 
Přerov – Dluhonice a návrh úprav silnice
III/01857 pro cykloprovoz,

 nákup ostatních služeb (změna systému dopravy 
v klidu na Horním náměstí – PD k místní úpravě 
provozu),

 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním 
fondům (správní poplatek silničnímu správnímu 
úřadu KÚOK),

 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
(revize návrhu sítě cyklistických tras a cykloste-
zek a návrh realizace cyklodopravy vč. odhadu 
nákladů).

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

Rozpočet původní:                            500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  3 596 600,00 Kč
Čerpání:                                               6 840,00 Kč
% čerpání:                                                   0,2

Finanční prostředky byly použity na úhradu 1. části 
účelové dotace podle programu podpory výstavby 
technické infrastruktury na domovní čističku 
odpadních vod v Penčicích.

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

Rozpočet původní:                        1 174 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                        8 837 800,00 Kč
Čerpání:                                           5 854 974,09 Kč
% čerpání:                                                66,2

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: Městský dům – regenerace, Protipovodňová 
opatření na nábř. Dr. E. Beneše, Cyklostezka Žela-
tovská, Kompostárna a nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady, Lávka U tenisu, Jižní čtvrť I,
Přerov – komunikace –
II. etapa, Regenerace 
panelového sídliště 
Předmostí – 10. etapa,  
Skládka TKO Žeravice 
II – rozšíření úložiště, 
Radnice Horní náměstí, 
Areál Mamutov.
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Oddělení územního plánování

Výdajová část rozpočtu

Územní plánování (studie a ÚPD)

Rozpočet původní: 0,00 Kč
Rozpočet upravený: 1 250 000,00 Kč
Čerpání:    335 670,00 Kč
% čerpání:                                                  26,9

V roce 2013 byly čerpány částky k těmto účelům:
 Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru 

(dále ÚPnSÚ) Želatovice je pořizována na 
základě usnesení rady města ze dne 20.11.2012
č. 2031/52/6/2012 – souhlas s pořízením a finan-
cováním změny č. 4 ÚPnSÚ Želatovice ve výši 
36 000 Kč (včetně DPH). Po předběžných jedná-
ních a v souladu s ustanovením § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
podal odbor koncepce a strategického rozvoje 
obci Želatovice návrh na pořízení změny 
Územního plánu sídelního útvaru Želatovice. 
Jedná se o vymezení pozemku p. č. 700 v k. ú. 
Želatovice ve společném vlastnictví statutárního 
města Přerova a obce Želatovice z plochy ZZ –
zemědělsky využívané pozemky na plochu KZ –
krajinnou zeleň, biokoridor. Důvodem je 
dopravní řešení, vedení budoucí silnici II. třídy 
(propojení silnic II/150 a II/434) a její napojení 
na silnici Přerov – Želatovice,

 územně plánovací podklady – studie, byly poří-
zeny zejména za účelem prověření možnosti 
realizace zástavby na plošně poměrně rozleh-
lých rozvojových plochách a to zejména 
s ohledem na napojení těchto ploch na stávající 
technickou infrastrukturu; studie jsou podkla-
dem pro oddělení koncepce a rozvoje při 
usměrňování záměrů v území,

 Změna č. 1 Územního plánu města Přerova –
čistopis, právní stav po změně – Zastupitelstvo 
města Přerova usnesením č. 89/4/5/2011 ze dne 
14.02.2011 schválilo pořízení této změny 
zejména z důvodu splnění zákonné povinnosti 
uvedení územního plánu do souladu s územně 
plánovací dokumentací následně vydanou kra-
jem a následně schválenou politikou územního 
rozvoje nebo jejich aktualizacemi, digitalizaci 
evidence katastru nemovitostí, nesrovnalosti 
mezi skutečným využitím ploch či pozemků 
a jejich vymezením v územním plánu, úprava 
některých z grafických prvků, návaznosti infra-
struktury a územního systému ekologické sta-
bility se sousedními obcemi, připravované zá-
měry (SSÚD D1, propojení silnic II. tř. u 
Meopty, Svět lovců mamutů, aktualizace 
zastavěného území, atd. Změna č. 1 byla schvá-
lena zastupitelstvem města dne 15.04.2013
usnesením č. 761/17/8/2013.

Oddělení projektového manažera

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

Rozpočet původní:                               20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             20 000,00 Kč
Čerpání:                                                  5 445,00 Kč
% čerpání:                                                   27,2

Hrazeny náklady spojené s konzultací rozpočtu pro-
jektu u projekční kanceláře PRINTES-ATELIER.

Projektové dokumentace (projektový manažer)

Rozpočet původní:                             980 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 104 000,00 Kč
Čerpání:                                              494 043,00 Kč
% čerpání:                                                   23,5

Finanční prostředky byly použity zejména na úhra-
dy poradenských a konzultačních služeb na zpraco-
vání žádostí o dotace u následujících projektů:
 „Energetická opatření ZŠ Svisle“ a „Energetická 

opatření ZŠ U Tenisu“ – byla podána žádost 
o dotaci z OPŽP. Projektová dokumentace              
a žádosti o dotace byly na základě smluvního 
vztahu zpracovány externí společností Rota-
Group s. r. o. Probíhaly dílčí plnění smlouvy             
o dílo. Oba projekty byly úspěšné a budou 
podpořeny dotací z OPŽP, část dotačních 
prostředků obdrželo město na konci roku 2013,

 „Zajištění přenosu dat v územní samosprávě 
města Přerova“ – žádost o dotaci byla podána 
v prosinci 2010; byla úspěšná a bude podpořena 
částkou 81 mil. Kč z Integrovaného operačního 
programu. Postupně dochází k plnění smlouvy 
s externím partnerem RPSC ideas, s. r. o., který 
vede dotační management projektu,

 Revitalizace veřejných prostranství na území 
města Přerova. Projekt se skládá ze 3 dílčích 
projektů: Úprava prostoru před pasáží, Úprava 
Horního náměstí, Úprava prostoru u restaurace 
Haná. Na projekt byla podána žádost o dotaci 
v rámci 46. výzvy ROP, projekt byl úspěšný. 
Žádost zpracovávala externí společnost RPSC 
ideas, s. r. o., na základě uzavřené mandátní 
smlouvy. V roce 2013 proběhlo dílčí plnění 
v rámci 1. etapy zpracování projektové žádosti,

 Podpora standardizace OSPOD v Přerově -
žádost o dotaci z OPLZZ byla podána v září 
2013, projekt byl úspěšný a bude podpořen 
z dotace. Dotační management projektu bude 
zajišťován prostřednictvím externí společnosti 
Expirit, s. r. o., na základě smlouvy o spolupráci 
a poradenství. V roce 2013 tak proběhla dílčí
plnění smlouvy.

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



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 64 –

(11)

Oddělení majetkoprávní

V roce 2013 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 na 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. V daném roce oddělení 
zpracovalo 369 předloh pro jednání Rady města 
Přerova, 118 předloh do Zastupitelstva města 
Přerova a 100 předloh pro jednání Komise pro 
projednávání záměrů ve věcech majetkových. 
V současné době oddělení také vede dva významné 
soudní spory, a to se společnostmi PSS Přerovská 
stavební a. s. a OPERA BOHEMIA s. r. o.

V rámci zvýšené kontroly užívání pozemků bylo       
od uživatelů, kteří užívali nemovitosti statutárního 
města Přerova bez právního důvodu, vymoženo cca 
480 tis. Kč za bezdůvodné obohacení. Oddělení 
provádělo inventarizace nemovitého majetku, včetně 
elektronizace historických smluv, která nadále bude 
sloužit pro hospodárnější nakládání s majetkem obce 
a bude podkladem pro zavedení sledování termínů 
obsažených v daných smlouvách prostřednictvím
příslušného modulu spisové služby.
Dále byly uzavírány smlouvy, které se týkají 
majetkoprávních záležitostí. Z tohoto důvodu a dále 
proto, že výdaje oddělení jsou odvislé od nákladů 
vycházejících z vyřizování žádostí, podání a roz-
hodnutí o nich v orgánech města, které se týkají 
dispozic s majetkem města, jejich počtu a jejich 
druhu (prodej, nájem nemovitostí), nelze přesně
stanovit výši jednotlivých položek rozpočtu. K jejich 
čerpání tedy docházelo průběžně na základě podání 

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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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 průběhu roku bylo vystaveno 125 objednávek
a likvidováno 271 faktur.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                     1 680,00 Kč
% plnění:                                                        -

Jednalo se o příjmy za ověřování podpisů.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   33 814,79 Kč
% plnění:                                                        -

Jednalo se o přijaté platby za uskutečněná výběrová 
řízení na pronájem nebytových prostor a za užívání 
pozemku p. č. 2680/1.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

Rozpočet původní:                               500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 200 000,00 Kč
Plnění:                                               3 586 435,50 Kč
% plnění:                                               163,0

Jednalo se o příjmy za zřízení věcných břemen na 
pozemcích ve vlastnictví statutární města Přerova.
V roce 2013 byla zřízena například věcná břemena:
 12 parcel v k. ú. Předmostí – výše úhrady 

1 060 419,80 Kč (ČEZ),
 p. č. 30/1, 30/7, 516/4 v k. ú. Předmostí – výše 

úhrady 826 647,80 Kč (T-Mobile),
 p. č. 5024, 5198/45 v k. ú. Přerov – výše úhrady 

174 869,20 Kč (ČEZ),
 p. č. 5307/3, 5307/4, 5307/5 v k. ú. Přerov – výše 

úhrady 143 179,30 Kč (ČEZ),
 p. č. 830/2, 5839/3, 5849/2 v k. ú. Přerov – výše 

úhrady 142 211,30 Kč (ČEZ),
 p. č. 1873/1, 5055, 5056/1 v k. ú. Přerov – výše 

úhrady 125 430,- Kč (SMP NET),
 p. č. 2580/5, 2582, 5156/10, 5166, 7152/2 v k. ú. 

Přerov – výše úhrady 114 029,00 Kč (Telefónica),
 p. č. 301/3, 639/1 v k. ú. Henčlov – výše úhrady 

54 776,70 Kč (ČEZ).

Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 800 000,00 Kč
Plnění:                                               2 566 292,55 Kč
% plnění:                                                      142,6

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

Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet původní:                              450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             635 700,00 Kč
Plnění:                                                951 235,00 Kč
% plnění:                                                    149,6

Jednalo se o příjmy ze škodních událostí. Celkem 
jich bylo řešeno 37, z toho 1 pojistné plnění činila 
poskytnutá záloha na požárem poškozený most 
u Loděnice (214 732 Kč), 2 škodní události na služeb-
ních vozidlech za poškozená čelní skla (10 543 Kč),  
34 škodních událostí na majetku města, např. zato-
pení objektu Kratochvílova 1, vyhořelé kontejnery, 
poškození veřejného osvětlení, chodníků, mobiliáře 
dětských hřišť na ulici Budovatelů, Vaňkova 
a v Újezdci aj. (725 960 Kč). Mimo jiné bylo řešeno 
13 úrazů na chodnících (odškodněno bylo 10 
v celkové výši 255 715 Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                  57 589,29 Kč
% plnění:                                                         -

Jednalo se o přijaté náhrady za znalecké posudky,
geometrické plány a jiné.

Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet původní:                        5 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        5 000 000,00 Kč
Plnění:                                              4 443 570,29 Kč
% plnění:                                                        88,9
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Jednalo se o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich 
částí za účelem výstavby rodinných domů, garáží, 
provozních staveb firem, rozšíření vlastnických 
parcel žadatelů, dořešení majetkoprávních vztahů 
k již užívaným pozemkům žadateli nebo zastavě-
nými stavbami ve vlastnictví žadatelů. Veškeré 
prodeje byly řešeny a předkládány k rozhodnutí 
orgánům statutárního města Přerova průběžně, 
během celého roku, na základě došlých žádostí. 
V roce 2013 byly prodány například tyto pozemky:
 p. č. 235, v k. ú. Přerov za 1 121 000 Kč,
 p. č. 908/79, 908/83, 908/84 v k. ú. Dluhonice za 

578 160 Kč (VaK Přerov a. s.),
 p. č. 731, 732 v k. ú. Přerov pod objektem 

bývalého elektroučiliště, Velké Novosady 5 za 
354 260 Kč (První KPU s. r. o.), 

 p. č. 282 v k. ú. Přerov za 265 000 Kč,
 p. č. 155/1, 2164 v k. ú. Přerov za 175 440 Kč 

(Přerovská stavební),
 p. č. 5453/9 v k. ú. Přerov za 150 000 Kč 

(Řeznictví Kunovský s. r. o.),
 p. č. 525, 529 v k. ú. Zábeštní Lhota za 113 820 Kč),
 p. č. 412/7  v k. ú. Přerov za 110 000 Kč,
 p. č. 760/2, 937/5 v k. ú. Čekyně za 61 260 Kč,
 p. č. 1205/2, 1205/1 v k. ú. Žeravice za 41 280 Kč.
Příjmy nebyly zcela naplněny, neboť nebyl realizo-
ván převod pozemků v lokalitě Křivá a prodej 
pozemku pod budovou Chemik.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí

Rozpočet původní:                            5 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         5 000 000,00 Kč
Plnění:                                               3 925 740,00 Kč
% plnění:                                                  78,5

V roce 2013 byl prodán objekt Velké Novosady 5. 
Příjmy nebyly naplněny, protože nebyl realizován 
prodej Chemiku.

Výdajová část rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet původní:                            2 250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          5 229 700,00 Kč
Čerpání:                                         4 101 011,21 Kč
% čerpání:                                                    78,4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu 
nájemného za užívání pozemků statutárním městem 
Přerov na základě uzavřených nájemních smluv, 
případně úhradu za užívání pozemků statutárním 
městem bez právního důvodu. Dále byly hrazeny 
náklady za zveřejnění inzerátů na výběrová řízení, 
případně nabídek volných pozemků pro využití 
k zahrádkářským účelům v tisku Přerovský deník, 
Mladá fronta, Hospodářské noviny, příp. jiných 
regionálních denících, na internetové adrese České 
pošty s. p., znalecké posudky a geometrické plány. 
Znalecké posudky a geometrické plány byly 
vyhotovovány na základě vyřizování došlých žádostí 
o prodej nemovitostí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova nebo dle vzniklých potřeb ocenění 
nemovitostí v majetku statutárního města Přerova. 
K čerpání finančních prostředků docházelo průběžně 
během celého roku. Hrazeny byly také jednorázové 
úhrady vlastníkům pozemků, kteří zřizují věcné 
břemeno práva přístupu a příjezdu pro statutární 
město Přerov za účelem údržby a opravy zařízení 
v majetku města, případně úhrady ušlého zisku, dále 
vrácení účastnického poplatku zájemcům o výběrové 
řízení v případě, že účastnický poplatek byl uhrazen 
předešlý rok; daň 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 Přerov, 
když prodávající neuhradil daň z převodu.
Z finančních prostředků byly hrazeny úhrady za 
převody pozemků z vlastnictví občanů do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

V roce 2013 byly realizovány výkupy pozemků za 
tyto kupní ceny:
 p. č. 2655/4, 2655/5 v k. ú. Přerov za 734 190 Kč,
 p. č. 2406/2, 2433/9 v k. ú. Přerov za 540 050 Kč,
 p. č. 5307/456, 5307/457 v k .ú. Přerov – část 

kupní ceny 450 282 Kč,
 p. č. 51/5 v k. ú. Kozlovice za 149 840 Kč,
 p. č. 6752/57 v k. ú. Přerov za zbývající část 

kupní ceny ve výši 9 840 Kč.  

Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet původní:                            6 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        6 700 000,00 Kč
Čerpání:                                            6 552 614,00 Kč
% čerpání:                                                    97,8

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. Dále byly vyplaceny 
spoluúčasti v důsledku úrazů, způsobených pádem
občanů na chodnících.
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Oddělení investic a technické správy

Oddělení zajišťovalo správu a provoz domovního 
majetku statutárního města Přerova a realizaci inves-
tičních akcí. Jednalo se zejména o provádění údržby 
a opravy nemovitostí ve správě odboru správy 
majetku a komunálních služeb – kapličky, úřadovny,
hasičské zbrojnice a další vybrané nemovitosti jako 
např. Městský dům, Chemoprojekt, zámek. 

Z provozních nákladů se jednalo hlavně o úhradu 
nákladů za energie – vodu, teplo, plyn, elektrickou
energii, telekomunikační poplatky a jiné. U staveb-
ních oprav hradil běžné opravy nájemce (pokud byl 
obecní majetek pronajat), opravy nad rámec běžné 
údržby hradil pronajímatel, tedy statutární město 
Přerov.
Při správě obecních nemovitostí byly prováděny 
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 nejde
o řešení dlouhodobé a efektivní. V případě prová-
dění oprav po haváriích se hledalo takové řešení, aby 
odstranění havárie bylo trvalého charakteru.
V roce 2013 byly zpracovány 4 projektová doku-
mentace a uzavřeno 11 smluv o dílo. V souvislosti 
se správou a údržbou majetku města bylo vystaveno 
278 objednávek a likvidováno 699 faktur.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

Rozpočet původní:                               215 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             375 100,00 Kč
Plnění:                                                  713 535,58 Kč
% plnění:                                                    190,2

Jednalo se o příjmy za přefakturace energií hrazené 
jednotlivými nájemci nebytových prostor.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:            10 700 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                        10 735 500,00 Kč
Plnění:                            10 638 156,09 Kč
% plnění:                          99,1

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv uzav-
řených na pronájem nebytových prostor v majetku 
statutárního města Přerova. 

Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet původní:               1 046 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                1 099 200,00 Kč
Plnění:               1 134 955,82 Kč
% plnění:                          103,3

Jednalo se o příjmy za pronájem movitých věcí 
společnostem Teplo Přerov a. s., SAD Trnava a. s.,
Eurogastro, s. r. o.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku

Rozpočet původní:              0,00 Kč
Rozpočet upravený: 0,00 Kč
Plnění:                    3 029,00 Kč
% plnění:                   -

Jednalo se o příjmy za prodej movitého majetku 
z objektu Kino Hvězda, kdy byl prodán vyřazený 
majetek pořízený v roce 1977 na základě kupní 
smlouvy Městskému informačnímu a kulturnímu 
středisku Krnov – 2 kompresory na zvlhčení, 4 
objektivy, 1 lepičku na film, 2 dmychadla včetně
lopatek a 2 trezory na film 70 mm. 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí (Veverka)

Rozpočet původní:                          6 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         8 341 000,00 Kč
Plnění:                                            8 898 587,00 Kč
% plnění:                                                    106,9

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. 

Výdajová část rozpočtu

Předškolní zařízení

Rozpočet původní:              0,00 Kč
Rozpočet upravený:               1 046 000,00 Kč
Čerpání:                              1 045 999,02 Kč
% čerpání:                          100,0
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Finanční prostředky byly čerpány na:
 opravu chodníku, MŠ Na odpoledni 16                             

                  37 829,00 Kč
 opravu střešní krytiny MŠ U tenisu                                                                                       

                                               375 692,00 Kč
 opravu střešního svodu a omítek                     

v MŠ Kouřílkova                            38 286,00 Kč
 opravu brány MŠ Na odpoledni     35 695,00 Kč
 opravu podlahové krytiny MŠ Kratochvílova                                             

                                                32 017,00 Kč
 výměna plynového kotle MŠ Kratochvílova                                                        

                                                26 480,00 Kč

Základní školy

Rozpočet původní: 0,00 Kč
Rozpočet upravený:                  843 200,00 Kč
Čerpání:                   318 557,91 Kč
% čerpání:             37,8

Finanční prostředky byly čerpány na tyto práce:
 kamerový systém ZŠ Trávník      119 768,00 Kč
 opravu osvětlení 3 tříd ZŠ nová v Předmostí                                                    

                                               80 473,00 Kč
 datová síť ZŠ nová v Předmostí    59 275,00 Kč
 malování 3 tříd ZŠ nová v Předmostí                                                                

                                                59 041,00 Kč

Školní stravování při předškolním a základním 
vzdělávání

Rozpočet původní: 0,00 Kč
Rozpočet upravený:               133 000,00 Kč
Čerpání:               132 648,67 Kč
% čerpání:               99,7

Finanční prostředky byly čerpány na opravu vodo-
vodní přípojky ŠJ Za mlýnem.                                                     

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

Rozpočet původní:                               25 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               25 000,00 Kč
Čerpání:                                                   4 902,00 Kč
% čerpání:                                                19,6

Finanční prostředky byly čerpány na revizi elektro-
nického zabezpečovacího systému. 

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 
audiovizuálních archiválií

Rozpočet původní:                             365 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           365 000,00 Kč
Čerpání:                                              265 857,71 Kč
% čerpání:                                               72,8

Finanční prostředky byly čerpány na:
 servis digitálního přístroje     129 996,00 Kč
 dotaci na teplo   55 000,00 Kč
 výměnu bojleru           7 968,00 Kč
 impregnaci spár vstupního schodiště

                                    3 164,00 Kč
 zasklení rozbitých dveří                  2 787,00 Kč
Dále bylo z finančních prostředků hrazeno vodné, 
stočné a srážková voda.

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 
zámek)

Rozpočet původní:                            855 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 085 000,00 Kč
Čerpání:                                             886 375,03 Kč
% čerpání:                                                81,7

V případě zámku byly finanční prostředky čerpány 
na vyúčtování elektrické energie za rok 2012, zálohy 
na elektrickou energii, teplo a srážkovou vodu. Dále
byly realizovány zejména tyto stavební práce:
 oprava 4 komínů                            84 026,00 Kč
 zvýšení rezervovaného příkonu a výměna jističe   
                                                               27 150,00 Kč
 instalace osvětlení při vstupu do zámku

                    19 825,00 Kč
 vymalování reprezentační místnosti,
    chodby a WC                                   18 150,00 Kč
 instalace větracích mřížek              5 147,00 Kč
 výměna dešťového žlabu                   4 540,00 Kč
 oprava dveří při vstupu do Mervartova sálu  
                                                                4 873,00 Kč
 zjištění příčin zatékání do věže zámku
                                                             4 482,00 Kč
 servis klimatizačních jednotek         4 368,00 Kč

V objektu Městského domu byly realizovány násle-
dující práce:
 malování restaurace po zatečení     53 315,00 Kč
 oprava elektronického zabezpečovacího systému
                                                            38 575,00 Kč
 výměna zdroje řídící jednotky vzduchotechniky                                                                  

                                                       38 248,00 Kč
 oprava podhledu hlavního vstupu   34 242,00 Kč
 oprava konvektomatu                     26 804,00 Kč
 renovace parketových podlah         24 793,00 Kč
 sítě proti holubům balkón            20 467,00 Kč
 oprava dláždění dvorní trakt         13 969,00 Kč
 sítě proti holubům dvorní trakt        8 419,00 Kč
 opravu omítek a malování balkónu   9 983,00 Kč
 opravu mixážního pultu                    5 677,00 Kč
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 oprava střešního svodu                     4 743,00 Kč
 oprava kanalizace                             3 933,00 Kč
 zazdění průchodu mezi MD a vedlejší budovou 

(Immotel)                                        3 265,00 Kč
 opravu prasklého svodu                    2 420,00 Kč

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

Rozpočet původní:                          572 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             552 000,00 Kč
Čerpání:                                              72 036,69 Kč
% čerpání:                                                      13,1

Mimo záloh na elektrickou energii a revize hasících 
přístrojů byly výdaje čerpány na následující stavební 
práce:
 opravu soklu památníku na Želátovské ul.

       7 365,00 Kč
 umístění informačního panelu u památníku
     na Želátovské ul.        6 812,00 Kč
 očištění památníku Lazce                4 500,00 Kč
 opravu elektrického pohonu zvonu na kapli 

v Kozlovicích a Penčicích              3 994,00 Kč
 čištění žlabů na kaplích                     3 162,00 Kč
 oprava elektrického pohonu zvonu na kapli 

v Penčicích                     2 000,00 Kč

K nižšímu čerpání došlo v důsledku nerealizace 
některých plánovaných oprav, kdy například bylo 
zjištěno, že kříž v Popovicích není v majetku města
a zajištění pouze nezbytně nutné údržby a oprav 
soch především v důsledku projednávání oprav 
s památkáři, autory uměleckých děl a výběrovým 
řízením.

Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)

Rozpočet původní:                            146 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                            396 400,00 Kč
Čerpání:                                               319 639,33 Kč
% čerpání:                                                     80,6

Finanční prostředky byly čerpány na:
 Kulturní dům Dluhonice
- opravu 3 ks a výměna 2 ks dveří po vloupání 

(uplatněna náhrada škody na pojišťovně, pojistné 
plnění ve výši 66 845,00 Kč)           72 565,00 Kč

- opravu schodů         46 481,00 Kč
- instalaci mříží do oken obchodu        7 260,00 Kč
- opravu kanalizačního potrubí       3 000,00 Kč
- zasklení rozbitého okna po vloupání 2 299,00 Kč
- opravu dveří po vloupání                 1 276,00 Kč
 Dělnický dům Lověšice
- energie a revize                                65 116,00 Kč
- opravu vnitřních omítek                   50 380,00 Kč
- opravu WC                                         1 276,00 Kč
 Kulturní dům Vinary
- nákup židlí                                     42 800,00 Kč
- výměnu plynového topidla              13 734,00 Kč
- opravu dešťového svodu                    4 461,00 Kč

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 
domovního majetku) 

Rozpočet původní:                           3 005 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         3 046 000,00 Kč
Čerpání:                                          2 420 662,00 Kč
% čerpání:                                             79,5

Výdaje v oblasti bytového hospodářství jsou spojeny 
s privatizací bytového fondu statutárního města 
Přerova a čerpány byly zejména na slevy poskyto-
vané 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. 
Čerpání bylo prováděno na základě předložených 
faktur prodejce bytových jednotek. Slevy a dotace 
byly poskytovány až po vkladu kupních smluv, které 
jsou vraceny po registraci katastrálním úřadem, čímž 
dochází k časovému posunu a nižšímu čerpání. Dále 
byly finanční prostředky čerpány na úhradu daně 
z převodu nemovitostí.

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

Rozpočet původní:                               842 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                             859 900,00 Kč
Čerpání:                                               500 427,68 Kč
% čerpání:                                                      58,2

Finanční prostředky byly čerpány na následující 
stavební práce:
 opravu sociálního zařízení           351 843,00 Kč
 opravu venkovní fasády                   90 327,00 Kč
 položení dlažby ve dvorním traktu  15 795,00 Kč
 umístění čistící zóny                       13 873,00 Kč
Dále byly hrazeny zálohy na elektrickou energii.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                              220 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             255 000,00 Kč
Čerpání:                                             202 111,14 Kč
% čerpání:                                                     79,3

Finanční prostředky byly čerpány na opravu:
 márnice v Předmostí                       92 678,00 Kč
 márnice v Lověšicích                       77 300,00 Kč
 zídky na hřbitově v Lověšicích        32 134,00 Kč
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Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                            7 445 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         8 588 400,00 Kč
Čerpání:                                           6 986 851,28 Kč
% čerpání:                                                    81,4

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 střechy a říms                  90 999,00 Kč
- výměna oken                                   80 845,00 Kč
- oprava komínů                                 43 762,00 Kč
 Most k životu – oprava vstupů       16 105,00 Kč
 objekt U výstaviště:
- oprava vstupu do ubytovny              10 281,00 Kč
- oprava střešní krytiny                         8 044,00 Kč
 Český červený kříž, U Bečvy 1:
- oprava terasy                                 460 222,00 Kč
- oprava venkovního schodiště          45 870,00 Kč
 objekt bývalého elektroučiliště Velké Novosady:
- oprava vody a topení po vloupání  61 601,00 Kč
- oprava elektroinstalace po vloupání 44 962,00 Kč
- oprava PVC po vloupání                 40 424,00 Kč

 úřadovny:
 Kozlovice – výměna vchodových dveří 

                                                        26 499,00 Kč
 Čekyně – výměna bojleru                11 556,00 Kč
 Kozlovice – instalace mříže do okna 7 850,00 Kč
 Žeravice – oprava elektronického 

zabezpečovacího systému                  4 864,00 Kč
 Žeravice – oprava vnitřní kanalizace 4 672,00 Kč
 Lýsky – oprava vstupní brány do dvora     

                                                          4 335,00 Kč
 Kozlovice – oprava osvětlení            3 291,00 Kč
 Penčice – oprava elektroinstalace    2 147,00 Kč
 Kozlovice – oprava vodovodního potrubí  

                                                          2 075,00 Kč
 Žeravice – oprava WC                       1 976,00 Kč
 vyčištění dešťových žlabů                3 509,00 Kč
 oprava prasklého vodovodního potrubí   

                                                         25 514,00 Kč
 statické zajištění a oprava fasády bývalé MŠ 

Lýsky                                            142 412,00 Kč

 stavební úpravy místností pro SDH Kozlovice   
                                                         96 633,00 Kč

 oprava přístupového schodiště bývalé ZŠ Čekyně 
                                                               16 771,00 Kč
 oprava kotle v kuchyni Domova pro seniory, 

Kabelíkova ul.                                    7 703,00 Kč
 Bratrská 2:
- oprava střešní krytiny                        6 685,00 Kč
- izolace potrubí ve sklepě proti zamrznutí                                            

                                                         11 099,00 Kč
- oprava střešní krytiny                        6 685,00 Kč
- oprava střešních oken                        1 882,00 Kč
 MŠ Žeravice:
- výměna čerpadla                              13 318,00 Kč
- oprava vodovodního potrubí včetně vodárny                                          

                                                         13 592,00 Kč
 ZŠ a MŠ Malá Dlážka:
- oprava školního hřiště                    383 932,00 Kč
- oprava střechy garáže                     15 615,00 Kč
 Sokolská 26:
- výměna části oken                         133 534,00 Kč
- žaluzie                                              11 950,00 Kč                            
- oprava kanalizace                             9 975,00 Kč
- oprava vnitřní kanalizace                  6 672,00 Kč
 MŠ Henčlov:
- výměna oken 1. nadzemní podlaží 106 069,00 Kč
- podlahářské práce                            59 084,00 Kč
- oprava porevizních závad v kotelně 17 501,00 Kč
- oprava elektroinstalace                     2 013,00 Kč
- oprava vstupních dveří                      1 767,00 Kč
 oprava podlahové krytiny bří. Hovůrkových
                                                               89 056,00 Kč
 MŠ Bajákova – oprava 4 kuchyněk  43 947,00 Kč
 oprava omítek a vzduchotechniky MŠ U Bečvy 2          

                                                         35 576,00 Kč
 oprava podlahy a zídky DDM Atlas 24 851,00 Kč
 ZŠ Předmostí:
- instalace mříží                                  15 706,00 Kč
- oprava prasklé kanalizace                 7 236 ,00 Kč
- výměna prasklého bojleru                 6 973,00 Kč
- oprava elektronického zabezpečovacího systému 

                                                         1 259,00 Kč

 Jasínkova 4:
 oprava radiátoru                                 6 179,00 Kč
 oprava elektroinstalace                      1 597,00 Kč
 odstranění porevizních závad komínu, Armáda

spásy                                                  5 380,00 Kč
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 výměna plynového topidla na veřejných WC
     na Žerotínově náměstí                    10 014,00 Kč
 oprava vstupních dveří objektu Chemik         
                                                                 6 600,00 Kč
 Chemoprojekt:
- oprava střešní krytiny dílny            70 532,00 Kč
- oprava vodoinstalace                      5 850,00 Kč
- sklenářské práce                                3 330,00 Kč
 Gymnázium J. Blahoslava:
- stavební práce v suterénu budovy   30 409,00 Kč
- oprava odvětrání tělocvičny            17 424,00 Kč
- rozšíření PC sítě v učebnách ITS     12 037,00 Kč
- oprava střešního svodu                    1 180,00 Kč
- oprava vody v učebně chemie         10 188,00 Kč
 výměna okna v učebně                      6 026,00 Kč
 oprava dešťového svodu                    5 258,00 Kč
 rozšíření zásuvkových okruhů v kabinetě   

                                                           8 298,00 Kč
 Živnostenská škola:
- oprava sprchového koutu, podlahy, výměna 

vchodových dveří                          190 780,00 Kč
- výměna osvětlovacích těles v kanceláři, 

v přízemí a v 1. patře na chodbě      79 286,00 Kč
- oprava omítek pod římsou               44 732,00 Kč
- pokládka koberce v místnosti č. 310   8 186,00 Kč
- odstranění padající omítky                 6 224,00 Kč
- výměna bojleru                                  4 471,00 Kč
 Vysoká škola logistiky:
- výměna osvětlovacích těles přízemí,
     1. a 2. patro chodba                         73 103,00 Kč

- oprava střešní krytiny                        4 858,00 Kč
- výměna podlahové krytiny bufet, sekretariát   

                                                       52 301,00 Kč 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov)

Rozpočet původní:                               375 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             425 000,00 Kč
Čerpání:                                            407 558,89 Kč
% čerpání:                                                   95,9

Byly hrazeny zálohy na elektrickou energii, plyn,
srážkovou vodu, vodné, stočné a dále na:
 zpracování projektové dokumentace na garážové 

stání                                               25 000,00 Kč
 opravu části oplocení SDH Přerov 14 923,00 Kč

Investiční akce (ORJ 510)

Rozpočet původní:                          54 059 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                    143 010 053,00 Kč
Čerpání:                                         85 656 288,48 Kč
% čerpání:                                                     59,9

Jmenovité akce města Přerova byly v roce 2013
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, 
vedoucí odboru a příslušná náměstek. 

Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova
Újezdec - propojovací komunikace
Čekyně ul. Borošín – stavební úpravy komunikace
Parkoviště Za mlýnem 
Náklady souvisí s úhradou splátek v rámci splátko-
vého kalendáře po dobu trvání do konce roku 2013, 
financování ukončeno.

Cyklostezka Želatovská
Stavba se nachází v Přerově v ulici Želatovské        
v přidruženém dopravním prostoru průtahu silnice 
II/150 a dále podél této silnice až na hranici 
katastrálního území Přerov. Stezka je navržena          
s bezpečnostním odstupem od silnice (4,6 m – 5,0 m).
První část stavby se nachází v zastavěné části města, 
v nezastavěné části města pak stezka pokračuje na 
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích podél 
silnice II/150. Na začátku je cyklostezka napojena 
na místní komunikaci v ul. Petřivalského, na konci 
na již realizovanou stezku, která pokračuje až do obce 
Želatovice. Celková délka cyklostezky je 1 160 m, 
šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 2,5 m. Stavba 
byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo
společností EUROVIA CZ, a. s. V řešení je majetko-
právní vypořádání pozemků dotčených stavbou. Na 
stavbu bylo vydáno předčasné užívání, kolaudace 
stavby se předpokládá v únoru 2014.

Cyklostezka Osmek
Bylo dokončeno vodorovné dopravní značení, které 
vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám 
nebylo možno realizovat koncem roku 2012.

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitel-
nými odpady
Jedná se o asfaltobetonovou plochu (vodohospo-
dářsky zabezpečenou) určenou k výrobě kompostu 
a manipulaci se surovinami. Plocha bude zajištěna 
příslušnými inženýrskými sítěmi. Z prefabrikova-
ných železobetonových dílců tvaru T a L budou 
provedeny boxy pro skladování surovin a tyto 
přestřešeny lehkou ocelovou konstrukcí. V průběhu 
roku 2013 byla zpracována a připomínkována 
projektová dokumentace, bylo zadáno zadávací 
řízení na dodavatele stavby.
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Jižní předpolí Tyršova mostu – 1. etapa
Stavební úpravy lokality ulice Mostní řeší jižní před-
polí nového mostu, zejména v rozsahu dopravních 
návazností. Stavba byla zahájena v únoru 2012 a do 
provozu uvedena v květnu téhož roku. Na staveništi 
byl ukončen záchranný archeologický výzkum 
v ploše nerealizovaného parkoviště, kde byly odha-
leny základy kostela sv. Marka a na východní straně 
byly sanovány základy zřejmě školy Českobratrské. 
Stavební práce realizovala společnost SATES 
Morava spol. s r. o. Po skončeném závěrečném 
archeologickém průzkumu a dopracování nové 
dokumentace včetně územního a stavebního povo-
lení byly dne 19.11.2012 zahájeny práce na novém 
parkovišti. Dne 06.12.2012, vzhledem k nepříznivým 
klimatickým podmínkám, byly práce zastaveny. 
K obnovení prací nedošlo v souvislosti s realizací 
dalšího záchranného archeologického výzkumu 
základových torz školy Českobratrské. Dle předběž-
ných zpráv a rozhodnutí měla být kapacita upra-
veného parkoviště znovu přehodnocena a vypraco-
vána upravená dokumentace. V průběhu podzimních 
měsíců došlo k realizaci zakrytí obnažených torz 
základů školy a po dohodě se zástupci památkové 
péče a archeology ke změně využití území. Namísto 
omezeného počtu stání byl dojednán konsensus na 
využití dlážděné plochy pouze pro pěší. Stavební 
úřad vydal změnu stavby před dokončením, stavba 
realizována a dokončena v termínu 12/2013.   

Jižní předpolí Tyršova mostu – 2. etapa
Vyčleněny finanční prostředky na úhradu závěrečné 
části záchranného archeologického průzkumu, který 
byl vypracován a předán objednateli.

Kozlovice – technická infrastruktura pro RD 
Požadavek na vybudování infrastruktury pro výstav-
bu nových rodinných domů je již 4. rokem převáděn 
do roku následujícího v objemu 100.000 Kč. Odbor 
koncepce a strategického rozvoje zajišťuje projekto-
vou přípravu.
4

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu
na nábř. PFB
Finanční prostředky ve výši 14 000 Kč byly použity 
na úhradu faktury za technický dozor investora, 
která nebyla v příslušném časovém období doručena 
na Magistrát města Přerova. Realizace akce proběhla 
v období 09-12/2011.

Technologické centrum a spisová služba
Na základě požadavku provozovatele byl instalován 
do záložního agregátu modul GSM pro hlídání 
množství paliva. 

Městský dům - šatny, statické zajištění objektu
Vyčleněny finanční prostředky na úhradu závěrečné 
části záchranného archeologického průzkumu, které 
byly uvolněny v 1. pololetí 2013. Stavba realizována 
v období 10/2011 – 04/2012.

ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení
Předmětem realizace jsou stavební úpravy budovy 
Základní školy Svisle. Vzhledem k úspoře energie 
a ke zvyšujícím se požadavkům na tepelnou ochranu 
budov, dojde k zateplení obvodových stěn, k výměně 
stávajících oken a dveří. V průběhu stavebních prací 
byl zjištěn nesoulad skutečného stavu s projektem, 
bylo nutno zadat nové výběrové řízení. Stávající 
stavební práce byly dokončeny v září 2013 a předány 
investorovi k užívání. Proběhlo zadávací řízení na 
dodavatele stavby. 

U Tenisu – energetické opatření
Předmětem realizace jsou stavební úpravy budovy 
ZŠ U Tenisu. Vzhledem k úspoře energie a ke zvy-
šujícím se požadavkům na tepelnou ochranu budov, 
došlo k zateplení obvodových stěn, k výměně 
stávajících oken a dveří a k zateplení některých částí 
střech/teras. 90 % stavební prací bylo zrealizováno. 
V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad 
skutečného stavu s projektem, bylo nezbytné zadat 
nové výběrové řízení. Stavba byla zastavena do 
doby ukončení v té době probíhajícího zadávacího 
řízení na dodatečné stavební práce, které budou 
realizovány 03-04/2014. Předpoklad dokončení celé 
stavby 06/2014.

Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM)
Vyčleněny náklady na dodatečnou montáž ochran-
ných sítí – nadstavení stávajícího 4m oplocení o další 
2m. Důvodem byl požadavek obyvatel přilehlého 
bytového domu, kteří řešili problémy s přelétajícími 
míči. Tyto balony narážely do oken a fasády domu 
a v některých případech mohly způsobit vlastníkům 
škodu. Zrealizováno v srpnu 2013.

Rekonstrukce fontány v parku Michalov
Předmětem plnění zakázky byla celková oprava 
stavebních konstrukcí fontány. Práce spočívaly 
v odstranění původních hydroizolačních vrstev ze 
stěn a dna nádrže, prořezání prasklin ve svislém 
plášti, sešití pomocí ocelových sponek. Byla prove-
dena reprofilace dna i stěny izolační stěrkou na 
penetraci. Dno nádrže bylo dilatováno, svislé 
praskliny ošetřeny izolačními provazci. Stejnou 
technologií, jako byla ošetřena svislá vnitřní stěna,
byla ošetřena i stěna vnější před záhozem. Stavební 
práce dokončeny v termínu, navíc byla provedena 
oprava stávajícího oplocení a podvodního osvětlení. 
Práce realizovala společnost PROFISTAV Přerov a. s.
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Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky
Předmětem veřejné zakázky byla oprava stávající 
panelové komunikace v Přerově v ulici U Žebračky 
(délka úpravy 252,23 m). V rámci opravy byly 
odstraněny silniční panely a provedeny konstrukce 
komunikace v tl. 370 mm s vrchní obrusnou vrstvou 
ACO 11, předlážděny stávající kamenné silniční 
obrubníky, osazeny nové betonové obrubníky
(silniční, chodníkové, záhonové) a vytvořeny sjezdy
na pozemky a plochy kontejnerového stání ze 
zámkové dlažby a drobné žulové kostky, štěrku 
a z umělohmotných zatravňovacích dílců. Kontejne-
rová stání byla přesunuta, oplocena a byla zvýšena 
jejich kapacita ze tří stání na pět. Dotčené plochy 
podél staveniště byly uvedeny do původního stavu. 
Dále došlo k prodloužení stávající větve pro osvětlení 
opravené komunikace. Jednalo se o instalaci čtyř 
nových bezpaticových stožárů o výšce 5 m se silnič-
ním svítidlem, jehož světelný kužel bude osvětlovat 
pouze vozovku. Stavební práce ukončeny v termínu 
dle smlouvy o dílo v 05/2013, stavba zkolaudo-
vána 10/2013. 

Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň
Předmětem plnění bylo vybudování kolumbária 
v objektu opravené staré obřadní síně městského 
hřbitova. Projekt řešil kompletní realizaci interiéru 
budovy s vybudováním 605 ks schránek pro uložení 
uren podél vnitřních stěn objektu, vybudování 
obřadního stolu, obkladu stěn keramickým obkla-
dem v kombinaci s provětrávaným obložením stěn, 
položením nové dlažby v celé ploše a v jedné úrovni. 
Součástí výstavby kolumbária byla i dodávka 
a montáž městského venkovního mobiliáře – 5 ks 
lavic z pohledového betonu a úpravy komunikací 
kolem kolumbária včetně sadových úprav. Stavba 
realizována v období 11/2012 – 6/2013. 

Třídící linka komunálního odpadu 
Realizace řešila kompletní rekonstrukci kabiny pra-
coviště ručního třídění a její rozšíření o 2 shozová 
místa. Součástí byla i kompletní výměna příjmo-
vého, třídícího a plnícího dopravníku, dále výměna 
zpětné klapky a úhozových šachet s doplněním 
o protiprůvanové klapky. Kompletně byla nově 
provedena silnoproudá elektroinstalace a vzducho-
technika příhřevem přiváděného vzduchu. Stavební 
a montážní práce ukončeny dle smlouvy o dílo 
v řádném termínu – 04/2013, rekonstrukci realizovala 
společnost RESTA s. r. o. Přerov. 

Protipovodňová opatření na území města Přerova
Součástí protipodňového opatření bylo vybudování 
varovného a vyrozumívacího systému včetně insta-
lace hladinoměrů, srážkoměrů a kamery ke sledo-
vání vodního toku. V sídle krizového štábu bylo
instalováno hlavní vysílací pracoviště. Hlášení 
probíhá pomocí bezdrátových hlásičů, které mohou 
být v provozu cca 120 minut. Hlásiče byly umístěny 
v místních částech – Popovice, Henčlov, Penčice, 
Lověšice a Dluhonice. Vysílací zařízení bylo dopl-
něno o modul napojení na pracoviště Integrovaného 
záchranného systému. Dodávky a montáž byly
ukončeny v prosinci 2013, v roce 2014 bude možnost
doplnit systém o další moduly pro komfortnější 
obsluhu.

Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská
Zřízení sběrného dvora bylo navrženo v původním 
areálu nevyužívaných prostor zrušených vojenských 
kasáren. Jedná se o jednopodlažní nezateplenou halu 
s ocelovou nosnou konstrukcí s opláštěním stěn 
a střešní krytinou pultové střechy z pozinkovaného 
poplastovaného trapézového plechu. Po hranici 
nového oplocení bude na ploše sběrného dvora 
provedena asfaltobetonová manipulační zpevněná 
plocha pro umístění kontejnerů lemována betonovou 
přídlažbou. Došlo k výkupu pozemku pro vlastní 
stavbu, koncem roku bylo realizováno zadávací 
řízení na dodavatele stavby a ocelových kontejnerů.

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

Řešení převedení cyklistů pod mostem ev. č. 43415 
– cyklostezka Grymov
Stavební objekt řešil napojení lávky přes Radsla-
vický potok na stávající účelové komunikace na 
levém břehu řeky Bečvy. Stezka začíná kolmým 
napojením na účelovou komunikaci p. č. 1047/2 
vstřícně k napojení smíšené stezky Radslavice –
Grymov. Levostranným obloukem ve staničení km 
0,026 přechází na mostovku lávky. Zpevnění bermy
bylo provedeno v zámkové dlažbě. Světlá výška 
respektuje požadavek normy a hodnotově odpovídá 
2,50 m. Úsek od km 0,041 pak směrově a výškově 
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zajišťuje návaznost na účelovou komunikaci p. č. 
1047/4 směřující do Přerova. V km 0,049 je křížen 
stávající propustek, který byl v rámci akce prodlou-
žen. Půdorysně se jedná o téměř kolmé křížení se 
stezkou. Okolní terén stezky byl vysvahován. 
Celková délka předkládaného úseku včetně lávky 
činí 57,78 m. Realizace stavby byla dokončena 
společností SATES Morava spol. s r. o. v termínu 
dle smlouvy o dílo.

Lávka U tenisu
Společnost Pontex s. r. o. Praha zpracovala dokumen-
taci pro stavební povolení a pro provádění stavby, 
v prosinci 2013 bylo zahájeno zadávací řízení.

Lověšice, ul. Mírová – přechody pro chodce
Předmětem realizace bylo zřízení 2 nových přechodů 
pro chodce v místní části Přerov – Lověšice v ulici
Mírová. Přechody byly navrženy na krajské silnici 
III/0557 v prostoru křižovatky s místní komunikací 
ulice U parku. První přechod je situován před 
objektem mateřské školy, druhý za křižovatkou 
směrem k podjezdu pod železniční tratí. Jedná se 
o oboustranné zúžení vozovky na 7 m zeleným 
pásem, osazení osvětlení a nástřiku vodorovného 
dopravního značení. Současně byly předlážděny 
zámkovou dlažbou přilehlé vjezdy a chodníky. 
Stavební práce dokončeny v září 2013 dle smlouvy 
o dílo společností STRABAG a. s. 

Oprava severních ploch fasád objektu ZŠ Za 
Mlýnem 1 v Přerově
Realizace řešila kompletní opravu severních fasád 
objektu základní školy. Jednalo se o vyčištění fasád, 
zapravení poškozených míst, penetraci a nátěr 
fasádní barvou. Některé fasády byly navíc zapraveny 
stěrkovým lepidlem a vyztuženy tkaninou. Barevné 
řešení odpovídá původnímu návrhu. Práce na opravě 
byly zahájeny v dubnu 2013 a ukončeny dle 
smlouvy 27.05.2013.

Oddělení správy ostatního majetku
a komunálních služeb

V průběhu roku 2013 zajišťovalo oddělení správu      
a údržbu zařízení a objektů v majetku města dle 
schváleného rozpočtu a plánu na sledované období, 
a to jednak prostřednictvím správců dle uzavřených 

smluv (TSMP s. r. o., Konvička s. r. o, VaK Přerov       
a. s.), dále pak jinými subjekty na základě smlouvy   
o dílo nebo objednávky. Předmětem údržby a oprav 
byly zejména komunikace a jejich součásti (svislé
a vodorovné dopravní značení, odvodnění aj.), dále 
pak vodárenská zařízení, dětská hřiště včetně dopl-
nění o nové prvky, výměna dopravního značení za 
reflexní včetně jeho změny, veřejná zeleň včetně 
náhradních výsadeb, zbudování nových dětských 
hřišť, městský mobiliář včetně odstranění následků 
vandalismu, veřejné osvětlení včetně řešení oprav po 
haváriích, opravy vodohospodářských zařízení, 
odstranění nepovolených skládek a následků vanda-
lismu. V rámci technických a finančních možností 
byly průběžně řešeny podněty a požadavky občanů, 
zástupců místních částí, dále pak úkoly dle usnesení 
Rady města Přerova a vedení Magistrátu města 
Přerova. Ze staveb nutno zmínit především opravy 
místních komunikací ul. Bratrská, Šířava, Seifertova, 
Prostějovská, E. Beneše v celkové hodnotě cca 10,7 
mil. Kč, dále pak zbudování 7 nových dětských hřišť 
v Přerově, ul. Velká Dlážka a místních částech 
Henčlov, Čekyně – I. etapa, Lýsky, Dluhonice, Lově-
šice, Výmyslov v celkové hodnotě cca 2,2 mil. Kč, 
dále pak v rámci EKO-KOMu rozšiřování a budování 
nových kontejnerových stanovišť. V rámci péče 
o veřejnou zeleň bylo provedeno kácení dřevin dle 
posudku dendrologa, a to v části města, přičemž se 
bude v této činnosti pokračovat i v období násle-
dujícím období. V rámci ochrany životního prostředí 
byla dle platných předpisů provedena likvidace 
1 100 holubů. Další stavbou většího rozsahu bylo 
rozšíření veřejného osvětlení u Domu s pečovatel-
skou službou ul. U Žebračky v hodnotě 237 000 Kč.

Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo za 
sledované období realizováno: 
 17 staveb v rozsahu 100 tis. Kč – 500 tis. Kč, 
 zpracováno 7 projektových dokumentací,
 3 dokumenty technické. 
V souvislosti se správou a údržbou majetku města 
bylo vystaveno 221 objednávek a likvidováno 309
faktur. Z přidělených finančních prostředků byly 
v rámci správy majetku hrazeny náklady na údržbu 
komunikací, kanalizací, veřejných rozhlasů, vodné, 
stočné, elektrická energie, dále pak akce stavebního 
charakteru (nové 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:                          2 500 000,00 Kč
Plnění:                                               2 773 719,57 Kč
% plnění:                                                     110,9

K nárůstu plnění příjmů za těžbu dřeva došlo                 
v důsledku zvýšené kalamitní kůrovcové těžby ve
druhé polovině roku.
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 
v místních částech)

Rozpočet původní:                                10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              10 000,00 Kč
Plnění:                                              655 349,00 Kč
% plnění:                                                        -

Příjmy byly odvedeny firmou Vodovody a kanali-
zace Přerov, a. s., na základě vybraného stočného od 
občanů v místních částech Lýsky, Penčice, Dluho-
nice, Kozlovice a Čekyně v závěru roku.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 
místa)

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 352 100,00 Kč
Plnění:                                              1 633 375,00 Kč
% plnění:                                                    120,8

Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno platbami 
jednotlivých nájemců za hrobová místa a vybu-
dováním kolumbária.

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:                                              4 333 880,43 Kč
% plnění:                                                    92,6

Nižší plnění příjmů bylo způsobeno změnou výše 
ceny 1 parkovacího stání na den z placeného 
nájemné z částky 15,39 Kč na 7,36 Kč a dále 
z důvodu změny výše ceny 1 parkovacího stání na 
hodinu z placeného nájemné z částky 1,539 Kč na 
částku 0,736 Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-
klace odpadů)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Plnění:                                               2 214 890,00 Kč
% plnění:                                                     92,3

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 

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           400 160,00 Kč
Plnění:                                                  538 380,38 Kč
% plnění:                                                    134,5

Jednalo se o příjmy za náhradu újmy v důsledku 
ztížení lesního hospodaření na pozemcích 
nacházejících se na území Národní přírodní 
rezervace Žebračka a příjmy za sběr a svoz 
nebezpečného odpadu. Tyto příjmy byly ovlivněny 
výší odměn za zpětný odběr elektrozařízení, a to na 

základě smlouvy se společností EKOLAMP  s. r. o.,  
ELEKTROWIN a. s., ASEKOL s. r. o. Výše odměn 
je závislá na výtěžnosti v daném období a nelze jí 
dopředu odhadnout.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             369 000,00 Kč
Plnění:                                                  479 520,00 Kč
% plnění:                                                  130,0 

Jednalo se o příjmy za prodej movitých věcí –
paroží, sporáku, lustrů a 615 ks kamenných 
epitafních desek. Prodej byl uskutečněn na základě 
uzavřených kupních smluv.

Výdajová část rozpočtu

Ozdravování hospodářských zvířat, polních 
a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Čerpání:                                                 50 400,00 Kč
% čerpání:                                                  -

Finanční prostředky byly čerpány na nákup 1 ks
dvojkotce do útulku pro zvířata. Částka byla 
rozpočtována v příslušném fondu, nedopatřením 
došlo k úhradě z rozpočtu města.

Pěstební činnost 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             10 000,00 Kč
Čerpání:                                                  8 570,70 Kč
% čerpání:                                                    85,7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správ-
ního poplatku za členství ve Svazu vlastníků obecních 
lesů a poplatku za zajištění účasti spravovaného 
lesního majetku na období 01.10.2013 – 30.09.2014.

Silnice

Rozpočet původní:                           2 863 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                        6 318 300,00 Kč
Čerpání:                                           3 594 594,32 Kč
% čerpání:                                                   56,9

Vyčleněné finanční prostředky byly čerpány zejmé-
na na tyto akce:
 oprava účelové komunikace za hvězdárnou   

(Pod Tméněm)                              600 500,00 Kč
 oprava světelného signalizačního zařízení          

ul. Kojetínská – Husova                 599 800,00 Kč
 projektové dokumentace a technické pomoci  

                                                            440 000 Kč
 Lověšice, oprava komunikace ul. Chaloupky        

a u autobusové zastávky                350 000,00 Kč
 opravy mostů, lávek a propustků  252 600,00 Kč
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 zahrazovací sloupky na ul. Na Marku   
                                                      250 000,00 Kč

 demolice mostu u cizinecké policie    240 600 Kč
 čištění silnic ve vlastnictví Olomouckého kraje    

a Ředitelství silnic a dálnic           150 000,00 Kč
 sledování stavebně technického stavu lávky        

U tenisu                                          115 000,00 Kč
 oprava účelové komunikace dvorní trakt
     ul. Kojetínská                                 94 400,00 Kč
 změna dopravního režimu ul. Malá Trávnická, 

Kosmákova, Příčná, U rybníka       59 800,00 Kč
 oprava zborceného oblouku komunikace                    

ul. Tovačovská                               55 000,00 Kč
 diagnostika vozovky v Předmostí, ul. Popovická  

                                                        30 000,00 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet původní:                           1 574 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 129 000,00 Kč
Čerpání:                                             948 814,15 Kč
% čerpání:                                                     44,6

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 Henčlov, rekonstrukce chodníku ul. U letiště
                                                             353 000,00 Kč
 opravy chodníků a zpevněných ploch v centru 

města                                           198 800,00 Kč
 projektové dokumentace a technické pomoci  

                                                      160 000,00 Kč
 oprava schodiště před vchodem do domu          

ul. B. Němce 6                              39 800,00 Kč
 Lýsky, oprava chodníku na ul. U silnice  

                                                        25 800,00 Kč
 Dluhonice, oprava opěrné zídky schodiště 

                                                        15 100,00 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                   288 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                   138 500,00 Kč
Čerpání:               0,00 Kč
% čerpání:                   -

Finanční prostředky vyčleněné pro místní část 
Žeravice nebyly v roce 2013 čerpány, osadním 
výborem budou využity v dalších letech.

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

Rozpočet původní:                          1 125 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 476 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 023 377,94 Kč
% čerpání:                                              69,3

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 Vinary, oprava havarijního stavu nádrže včetně 

čištění jejího dna                        204 500,00 Kč
 Kozlovice, ul. Za školou, oprava havárie 

kanalizace                                   120 700,00 Kč
 Kozlovice, ul. Grymovská, havarijní oprava 

kanalizační šachty                            54 700,00 Kč

 rozbory odpadních vod z recipientů v místních 
částech, kde není kanalizace napojena na čističku 
odpadních vod                                 75 000,00 Kč

 Lověšice, havarijní oprava kanalizační šachty 
před objektem sokolovny               35 200,00 Kč

 Penčice, vysečení a likvidace travní hmoty          
ze svodnic kanalizace                     29 900,00 Kč

 Čekyně, ul. K rybníčku, oprava části kanalizační 
stoky                                                 18 100,00 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 414 772 Kč.

Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:               2 252 500,00 Kč
Čerpání:                2 251 578,72 Kč
% čerpání:          100,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: tis. Kč
 Lýsky, ul. U silnice, nové dětské hřiště

                                                  483 400,00 Kč
 Henčlov, ul. Zakladatelů, nové dětské hřiště 

                                                    468 000,00 Kč
 Dluhonice, ul. U hřiště, nové dětské hřiště 

                                                      430 900,00 Kč
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 Čekyně, nové dětské hřiště, I. etapa        
                                                       417 500,00 Kč                                         

 Velká Dlážka 20 – 24, nové dětské hřiště 
                                                      220 300,00 Kč

 Lověšice, ul. Chaloupky, nové dětské hřiště  
                                                    206 600,00 Kč

 instalace hodin „Přijdu včas“           24 900,00 Kč

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               71 000,00 Kč
Čerpání:                                                 56 727,70 Kč
% čerpání:                                                    79,9

Hrazeny byly zejména opravy rozhlasů v místních 
částech Újezdec, Kozlovice, Žeravice a Vinary.

Veřejné osvětlení

Rozpočet původní:                           7 752 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                          8 597 200,00 Kč
Čerpání:                                           8 472 876,31 Kč
% čerpání:                                                    98,6

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 rozšíření veřejného osvětlení ul. U Žebračky        

                                                      219 500,00 Kč
 ul. Osmek, oprava poškozeného stožáru veřejné-

ho osvětlení (dopravní nehoda) 93 900,00 Kč
 Lýsky, ul. Nad struhou, rozšíření veřejného 

osvětlení                                           74 000,00 Kč
 ul. Kratochvílova, oprava stožáru veřejného 

osvětlení (dopravní nehoda)           43 000,00 Kč
 Předmostí, ul. Hranická, montáž stožáru 

k přechodu pro chodce                     42 000,00 Kč
 projektová dokumentace na přeložky a rozšíření 

veřejného osvětlení                         41 000,00 Kč
 ul. Kojetínská, přeložka vzdušného vedení 

veřejného osvětlení                          35 000,00 Kč
 Horní náměstí, oprava historické lucerny veřej-

ného osvětlení (dopravní nehoda)   24 800,00 Kč
 projektová dokumentace na optimalizace hodnot 

hlavních jističů pro veřejné osvětlení      
                                                         49 000,00 Kč

Především však byly hrazeny platby záloh na 
elektrickou energii veřejného osvětlení včetně 
vyúčtování (7 449 500 Kč) a platby elektrické 
energie včetně vyúčtování PSP Technické služby
(340 000 Kč).

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                               950 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            950 000,00 Kč
Čerpání:                                               695 273,07 Kč
% čerpání:                                                    73,2

Finanční prostředky byly čerpány například na
úhradu záloh a vyúčtování za elektrickou energii        
(460 600 Kč), kašny – vodné a stočné (61 000 Kč) 
a poplatky za srážkové vody VaK Přerov, a. s.
(172 000 Kč).

Komunální služby

Rozpočet původní:                         95 512 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                        95 512 500,00 Kč
Čerpání:                                         94 843 073,00 Kč
% čerpání:                                                    99,3

Technické služby města Přerova s. r. o., zajišťovaly 
správu, údržbu, provozování a opravy zařízení, 
objektů a dalšího vyčleněného majetku statutárního 
města Přerova v souladu se „Smlouvou o vykoná-
vání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na 
provedení komunálních služeb pro statutární město 
Přerov“ a schváleným rozpočtem na hodnocené 
období. Předmětem správy, údržby, provozování 
a oprav byly veřejné plochy včetně mobiliáře, 
veřejná zeleň, dětská hřiště, místní komunikace, 
svislé a vodorovné dopravní značení na komuni-
kacích, zimní údržba komunikací, veřejné osvětlení 
a světelná dopravní signalizace, blokové čištění 
komunikací ve městě i v místních částech, sběr psích 
exkrementů, park Michalov, Laguna a skatepark, 
veřejná pohřebiště města Přerova (Přerov, Předmostí, 
Lověšice, Henčlov, Dluhonice, Čekyně, Penčice), 
polesí Svrčov a Národní přírodní rezervace 
Žebračka, útulek pro zvířata a vodárenská zařízení.

V rámci provozu systému nakládání s odpady byl 
zajišťován svoz a odstranění komunálního odpadu, 
v případě separovaného komunálního odpadu jeho 
dotřídění a využití, jarní a podzimní přistavování 
velkoobjemových kontejnerů v ulicích města, jarní 
a podzimní svoz nebezpečného odpadu, pytlový 
sběr, úklid stanovišť kontejnerů, vedení průběžné 
evidence odpadů a správa sběrných nádob (označení, 
umístění, opravy). Všechny uvedené činnosti 
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vykonávaly TSMP s. r. o., pro statutární město 
Přerov na základě výše zmiňované „Smlouvy“, 
požadavky nad její rámec byly řešeny na základě 
samostatných objednávek. Na základě samostatné 
smlouvy byl společností TSMP, s. r. o. provozován 
sběrný dvůr a místo zpětného odběru.
Z pohledu zadavatele veřejné zakázky lze konsta-
tovat, že úkoly v oblasti komunálních služeb byly 
pracovníky TSMP s. r. o., plněny na velmi dobré 
úrovni. Ve sledovaném období nebyly zjištěny 
vážnější nedostatky ani nebyly řešeny závažnější 
stížnosti za strany občanů města. Zjištěné nedostatky 
či podněty občanů, případně pracovníků odboru 
správy majetku byly ze strany vedení  TSMP s. r. o.,
řešeny operativně. S ohledem na mírnější zimní 
období bylo možné provést ve větším rozsahu jak 
opravy vozovek, tak chodníků. 

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                              100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             814 800,00 Kč
Čerpání:                                               668 794,00 Kč
% čerpání:                                                     82,1

Finanční prostředky byly čerpány na:
 nákup odpadových nádob             564 000,00 Kč
 studii proveditelnosti pro zavedení odděleného 

sběru bioodpadů                              65 300,00 Kč
 materiálové využití bioodpadu na kompostárně 

                                                         15 600,00 Kč
 projektovou dokumentaci na stavební úpravy 

kontejnerových stanovišť na ul. Bratrská  
                                                        20 000,00 Kč

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
(EKOKOM)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 102 536,35 Kč
% čerpání:                                               45,9

Finanční prostředky byly čerpány například na:
 ul. Mervartova, úprava a rozšíření stanoviště 

                                                       253 600,00 Kč
 ul. Budovatelů, úprava a rozšíření stanoviště 

                                                       241 300,00 Kč
 nákup tašek na tříděný odpad       187 400,00 Kč
 ul. Ztracená, úprava a rozšíření stanoviště 

                                                       129 000,00 Kč
 Újezdec, ul. Přerovská, výstavba kontejnerového 

stanoviště na tříděný odpad            87 500,00 Kč
 projektová dokumentace na výstavbu stanovišť 

                                                         52 000,00 Kč
 Žeravice, ul. Čekyňská, úprava a rozšíření kon-

tejnerového stání na tříděný odpad 48 300,00 Kč
 nákup odpadových nádob                41 900,00 Kč
 výstavba stanoviště pro 5 kontejnerů na tříděný 

komunální odpad                                  22 000 Kč

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             350 000,00 Kč
Čerpání:                                              183 923,00 Kč
% čerpání:                                                   52,6

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

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

Rozpočet původní:                           6 069 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                          8 005 360,00 Kč
Čerpání:                                         6 846 026,10 Kč
% čerpání:                                                    86,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 kácení, ořezy stromů a frézování pařezů                      

                                                      578 000,00 Kč
 přípravu ploch a realizaci výsadeb v rámci akce

„Malý Noe“                                   456 800,00 Kč
 Újezdec, zbudování multifunkční plochy 

                                                       308 000,00 Kč
 úhradu ztráty z provozu veřejných WC  

                                                       305 000,00 Kč
 sečení nepředaných ploch              210 000,00 Kč
 sečení kolem cyklostezek              198 900,00 Kč
 odchyt holubů                                188 000,00 Kč
 opravu volejbalových hřišť v areálu Laguna 

                                                       169 400,00 Kč
 opravu laviček a herních prvků     146 800,00 Kč
 správu a údržbu skleníku v Michalově 

                                                       143 300,00 Kč
 výměnu písku v pískovištích         129 000,00 Kč
 náhradní výsadby                           115 300,00 Kč
 opravy kašny na nám. TGM          107 900,00 Kč 
 Žeravice, nákup mobiliáře – lavičky, pergola 

                                                         75 600,00 Kč
 deratizaci veřejných ploch               62 400,00 Kč

Dále byly finanční prostředky čerpány na správu                
a údržbu veřejné zeleně – část města – jiný správce 
(3 150 000 Kč), kdy firma Konvička s. r. o., zajišťo-
vala činnosti na úseku správy a údržby veřejné 
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zeleně na části města Přerova dle uzavřené smlouvy 
o dílo. Jednalo se především o kosení travnatých 
ploch, sběr listí, ořez živých plotů, ořezy keřů, 
výsadby letniček aj. Další požadavky na údržbu 
zeleně, především kácení dřevin, náhradní výsadby, 
údržbu hřišť byly zajišťovány na základě objedná-
vek, případně výběrového řízení (např. náhradní 
výsadby, výměna písku v pískovištích). Smluvní 
práce byly provedeny ve sjednaných termínech 
a dobré kvalitě. Případné nedostatky byly operativně 
odstraněny. Firma spolehlivě reagovala i v případě
havárií (pád stromu, poškození hřiště, nepovolené 
skládky) jak z vlastní iniciativy, tak z podnětu 
správce majetku, ale i občanské veřejnosti.

Investiční akce (ORJ 520)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 522 900,00 Kč
Čerpání:                                          10 801 561,60 Kč
% čerpání:                                                     79,9 

Byla hrazena projektová dokumentace a opravy 
následujících komunikací:
 místní komunikace Šířava – Svisle – část
 místní komunikace nábř. E. Beneše – část
 místní komunikace ul. Seifertova – část
 místní komunikace ul. Bratrská
 místní komunikace ul. Prostějovská – část
 místní komunikace Čekyně
 předlažby chodníků

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

Rozpočet původní:                               50 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 400,00 Kč
Čerpání:                                                        0,00 Kč
% čerpání:                                               -

Finanční prostředky fondu nebyly čerpány.

Oddělení bytové správy 

Oddělení zajišťovalo činnosti spojené s provozem 
a správou domovního majetku ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví statutárního města Přerova. Jednalo
se především o provádění údržby, oprav a správu 
bytového a nebytového majetku. 

SPRAVOVANÝ MAJETEK K 31.12.2013:  
 bytové jednotky celkem 1 482, z toho např.:
- školnické byty (Za mlýnem 1, ZŠ B. Němcové,

Sportovní 1)                                                        3
- ostatní byty (areál kina Hvězda, 3 byty Horní 

nám. 10)                                                               4
- 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                                            103
 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 
spolupodílelo 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 v roce 2013 na základě smluv
o dílo nebo objednávek realizaci 9 staveb (akcí) 
v rozsahu 100-500 tis. Kč bez DPH. V souvislosti se 
správou a údržbou majetku města bylo vystaveno 
1 159 objednávek a likvidováno cca 1 750 faktur. 
Dále bylo vystaveno cca 380 platebních poukazů. 
Také bylo uzavřeno 5 smluv o dílo, u kterých bude 
vlastní provedení až v roce 2014. Nájemních smluv 
včetně příslušných evidenčních listů k bytovým 
jednotkám bylo uzavřeno celkem 222.

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

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

 příprava, zpracování, projednávání potřebných  
podkladů a konzultací pro akce Integrovaného 
plánu rozvoje města – Přerov jih na roky      
2013-2015,

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

 v roce 2013 se i nadále spolupracovalo s kance-
láří exekutora při vymáhání dluhů,  
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 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 první 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

 zajišťovalo bezúplatný převod movitého majet-
ku, věcí bývalých nájemců, kteří byli exekučně 
vystěhováni. V případech, kdy dochází na zákla-
dě rozhodnutí soudu k vyklizení bytů, musí být 
jejich movité věci na dobu 6 měsíců pronajímate-
lem uschovány. S ohledem na to, že k vyzvednutí 
věcí ve většině případů nedocházelo a sklad byl 
již plný, podal odbor správy majetku a komunál-
ních služeb návrh na jejich prodej. Okresní soud 
usnesením rozhodl o nařízení prodeje těchto 
movitých věcí. Opakované dražby byly neúspěšné 
a následně v Radě města Přerova nebyl schválen 
bezúplatný převod movitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova. Z tohoto důvodu 
movité věci připadly státu, který má prostřed-
nictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, sklad vyklidit. Tímto došlo k úspoře 
finančních prostředků za vyklizení a likvidaci 
uvedených movitých věcí. 

Příjmová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:             30 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:             31 780 000,00 Kč 
Plnění:                              32 639 565,36 Kč 
% plnění:                           102,7

Plánování výše příjmů z pronájmu bytových jedno-
tek je, vzhledem k probíhající privatizaci bytového 
fondu statutárního města Přerova (2. etapa), velmi 
obtížné. Jde o složitý proces a předem nelze odhad-
nout počet prodaných bytových jednotek v daném 
období. 
Nájemné bylo stanoveno u běžných obecních bytů 
od 01.01.2011 do 30.04.2013 ve výši 47,00 Kč/m2

u standardních bytů a 42,30 Kč/m2 u bytů se sníže-
nou kvalitou, což odpovídá maximálnímu využití 
možností deregulace nájemného, daných zákonem 
107/2006 Sb., jeho prováděcích předpisů a přísluš-
ných usnesení orgánů města. Usnesením Rady města 
Přerova č. 2299/59/8/2013 ze dne 19.03.2013 bylo 
schváleno zvýšení nájemného u bytů vlastněných 
nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov 
o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměr-
ného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 
kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za rok 2012, tedy o 3,3 %, a to s účinností 
od 01.05.2013. Toto zvýšení bylo aplikováno u cca 
650 nájemních smluv, ve kterých byla klauzule 

o možnosti navýšení nájemného tímto způsobem. 
V těchto bytech je tedy od výše uvedeného data 
nájemné ve výši 48,55 Kč/m2 u standardních bytů 
a 43,69 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou.
U bytů zvláštního určení v domech zvláštního určení 
s pečovatelskou službou (dále DPS) činilo od 
01.06.2013 nájemné 35,00 Kč/m2 a u bezbariérových 
bytů pouze 18,93 Kč/m2 a 19,61 Kč/m2, protože se 
na tyto byty nevztahoval zákon 107/2006 Sb., 
o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Na bytové komisi konané dne 29.01.2013 byl odbo-
rem správy majetku a komunálních služeb předložen 
podnět ke změně bytové politiky, jehož součástí byl 
mimo jiné i návrh na navýšení nájmů. Na základě 
dalších jednání byl zpracován materiál, který 
popisuje stav bytových domů v majetku města 
Přerova a je k nahlédnutí na oddělení bytové správy. 
Dále je opakovaně navrhováno zvážit sociálně 
citlivou a problematickou záležitost, a to co nejdříve 
v orgánech statutárního města Přerova projednat 
zvýšení nájemného u bytů zvláštního určení –
u bezbariérových bytů. 
Současně je nezbytné upozornit, že příjmy, tj. výběr 
nájmu a služeb bude v dalších letech značně složi-
tější, poněvadž statutárnímu městu Přerov zůstávají 
a zůstanou po dokončení prodeje (privatizace) větši-
nou 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. 
    
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  
(nebytové prostory) 

Rozpočet původní:                 4 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                4 700 000,00 Kč
Plnění:                  5 234 219,90 Kč 
% plnění:           111,4

Skutečnost je taková, že u nebytových prostor prona-
jímaných i nepronajímaných (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 pro-
najímaných nebytových prostor v privatizovaných 
domech 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 prostor komerčně nepronajímaných
(kotelny, výměníkové a předávací stanice apod.)
bylo navrženo, aby uživatel hradil příspěvky do 
fondu oprav příslušných SVJ a tyto nebytové prosto-
ry byly uživateli převedeny. Na základě uvedeného 
byly v závěru roku 2013 vypracovány znalecké 
posudky na ocenění 16 nebytových jednotek v do-
mech s prodanými byty.   
Dále bylo odborem správy majetku a komunálních 
služeb navrženo vyřazené kryty civilní ochrany 
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odprodat vlastníkům jednotek, nebo přímo SVJ.        
U nevyřazených krytů civilní ochrany, tzv. mírově
využívaných jako sklepní kóje, je nutné zvážit 
přípravu včetně finančního zabezpečení (zaměření, 
velikost ploch, určení budoucích nájemců atd.) 
pronajmutí dosavadním uživatelům z řad vlastníků 
bytů v privatizovaných domech. 
V souvislosti s výše uvedeným byla na 75. schůzi 
Rady města Přerova konané dne 10.09.2013 schvá-
lena koncepce v nakládání s úkryty civilní ochrany 
evidovanými v úkrytovém fondu města Přerova. Na 
základě této koncepce bude vyřazeno 24 úkrytů 
civilní ochrany v bytových domech z úkrytového 
fondu města Přerova celkem ve 4 etapách. V úkryto-
vém fondu bude ponecháno 14 úkrytů civilní 
ochrany, které tvoří samostatný prostor k ukrytí 
obyvatelstva, a které nejsou využívány jinými 
právnickými a fyzickými osobami.  

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

Rozpočet původní:               23 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:             26 000 000,00 Kč 
Plnění:               25 865 142,67 Kč 
% plnění:                           99,50

Jednalo se o příjmy za služby spojené s bydlením 
nebo užíváním nebytových prostor. Byly to vybrané 
zálohy od nájemců bytů a nebytových prostor za 
teplo, vodu včetně stočného, poplatek za odvod 
dešťových vod, elektřinu, plyn a ostatní služby 
(výtahy, komíny apod.). 
Ceny služeb se rozúčtovávají na jednotlivé nájemce 
vždy jednou za rok. V roce 2013 neexistoval právní 
předpis, který by stanovoval způsob rozúčtování 
jednotlivých služeb, z toho důvodu bylo postupováno
podle dříve platných předpisů, nedohodnou-li se 
pronajímatel a nadpoloviční většina nájemců v domě 
jinak. 
Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných     
s užíváním bytu se stanoví jako 1/12 předpokláda-
ných ročních nákladů a dle počtu osob hlášených 
v bytě, nedohodnul-li 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 a změny v počtu osob v bytě.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí  

Rozpočet původní:                  2 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         3 600 000,00 Kč
Plnění:                  4 492 010,00 Kč 
% plnění:              124,8

V roce 2013 byl prodej bytových jednotek v priva-
tizovaných domech zajišťován formou výběrového 
řízení tzv. obálkovou metodou a výběrovým řízením
– aukcí. 
Rada města Přerova na své 56. schůzi konané dne 
13.02.2013 schválila doprodej 25 volných bytových 
jednotek bez pohledávky i s pohledávkou formou 
veřejného výběrového řízení. Následně pak dne 
19.03.2013 schválila doprodej dalších 5 volných 
bytových jednotek bez pohledávky i s pohledávkou 
formou výběrového řízení. Z uvedených 30 bytových 
jednotek byly vyčleněny 4 byty bez pohledávky 
a usnesením Rady města ze dne 19.03.2013 bylo 
doporučeno Zastupitelstvu města Přerova schválit 
doprodej 14 bytových jednotek bez pohledávky tzv. 
obálkovou metodou. Tento návrh byl schválen 
Zastupitelstvem města Přerova na jednání dne 
15.04.2013.
Na všechny byty byly vypracovány znalecké 
posudky a bylo také pracováno na zajištění vyjádření 
se jednotlivých SVJ ohledně energetického průkazu 
budovy, tak aby mohla být splněna podmínka 
prodeje ohledně zveřejnění energetické náročnosti 
budovy spolu s inzerátem. Uvedené bylo řešeno
i v součinnosti s Energetickou inspekcí, jelikož 
většina SVJ neměla průkaz energetické náročnosti 
budovy vyhotoven. 

Prohlídky bytů, které se prodávaly formou aukce –
výběrovým řízením, proběhly ve dnech 06.05.2013 
a 07.05.2013. Těchto prohlídek se zúčastnil pouze 
jeden člověk a to v bytě Pod Skalkou 5 v Předmostí. 
Aukce se uskutečnila dne 13.05.2013 ve 14.00 hod. 
v sále v prvním. patře budovy ve dvorním traktu 
Smetanova 7, Přerov. Aukce se nikdo nezúčastnil, 
přišli pouze tři diváci. 
Prohlídky bytů, které se prodávaly formou tzv. 
obálkové metody se konaly ve dnech 13.05.2013        
a 15.05.2013. Zúčastnilo se cca 5 osob. Uzávěrka 
podání písemných přihlášek – nabídek byla stano-
vena na úterý 21.05.2013. V tomto výběrovém řízení 
byly prodány 2 bytové jednotky a o dalších 28 
bytových jednotek neprojevil nikdo zájem. Kupní 
ceny byly uhrazeny v celkové výši 759 500 Kč.
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Výběrové řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 21.05.2013

adresa
číslo
bytu

velikost bytu
cena

minimální
nejvyšší

nabídnutá cena
cena uhrazená
k 31.12.2013

Jungmanova 1919/8
1. NP (volný byt)

1
1 + 1

50,02 m²
125 940,00 155 000,00 155 000,00

Trávník 628/9
8. NP (volný byt)

22
2 + 1

61,76 m²
604 340,00 604 500,00 604 500,00

celkem x x 730 280,00 759 500,00 759 500,00

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 
jednání dne 17.06.2013 opětovný prodej 28 bytových 
jednotek za původní ceny formou tzv. obálkové 
metody. Záměr prodeje byl zveřejňován od 
08.07.2013 (webové stránky města, Nové Přerovsko
– tištěná forma 4x a www.prerovskydenik.cz po 
dobu 4 týdnů, letáky na všech vývěsních místech 
v Přerově a místních částech, úřední deska v Přerově 
i místních částech, kabelová televize, letáky na 

veřejně přístupných místech – infocentrum, bazén, 
knihovna, všechny budovy Magistrátu města 
Přerova a zveřejnění oznámení v Přerovských listech 
a v časopisu REALCITY). Datum uzavření přihlášek 
bylo stanoveno na 13.08.2013. V tomto výběrovém 
řízení bylo prodáno 8 bytových jednotek a o dalších 
20 bytových jednotek neprojevil nikdo zájem. Kupní 
ceny bytových jednotek byly uhrazeny v celkové 
výši 3 732 510 Kč.

Výběrové řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 13.08.2013

adresa
číslo
bytu

velikost bytu
cena

minimální
nejvyšší

nabídnutá cena
cena uhrazená
k 31.12.2013

Na Odpoledni 2178/2
3. NP (volný byt)

14
2 + 1

69,03 m²
575 550,00 650 000,00 650 000,00

Na Odpoledni 2178/2
4. NP (volný byt)

18
2 + 1

72,06 m²
389 400,00 400 000,00 400 000,00

Na Odpoledni 2178/2
4. NP (volný byt)

20
2 + 1

67,63 m²
395 900,00 400 000,00 400 000,00

Na Odpoledni 2382/4
3. NP (volný byt)

10
2 + 1

54,22 m²
454 610,00 520 000,00 520 000,00

Mervartova 49/3
3. NP (volný byt)

12
1 + 1

46,36 m²
394 270,00 450 000,00 450 000,00

Jilemnického 2533/8
3. NP (volný byt)

6
2 + 1

55,82 m²
544 695,00 555 000,00 555 000,00

celkem x x 2 754 425,00 2 975 000,00 2 975 000,00

adresa
číslo
bytu

velikost bytu
cena

pohledávky
minimální

výše úplaty
úhrada

cena bytu
úhrada

Pod Skalkou 86/5
8. NP (volný byt)

22
1+ 1

31,95 m²
28 715,00

66 666,00
66 666,00

250 000,00
250 000,00

Jilemnického 2531/4
1. NP (volný byt)

2
2 + 1

52,46 m²
25 471,00

55 556,00
55 556,00

507 510,00
507 510,00

celkem x x 54 186,00 122 222,00 757 510,00
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U bytových jednotek, u nichž eviduje oddělení 
pohledávky, se v souladu s vnitřním předpisem         
č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a neby-
tových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“, draží pohledávka formou 
výběrového řízení za minimální cenu pohledávky ve 
výši 50 % její hodnoty bez příslušenství. Po podání
nejvyšší nabídkové ceny za pohledávku, má kupující 
možnost následného odkoupení jednotky dle článku 
VII. zásad 25/2007 za cenu 100 % ceny stanovené 
znaleckým posudkem. U bytových jednotek, kde 
není evidována pohledávka, je minimální cena 
stanovena, dle již zmíněného vnitřního předpisu, ve 

výši 75 % znaleckého posudku (cena pozemku se 
započítává 100 % znaleckého posudku).

1. DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY

K 31.12.2013 bylo evidováno 412 dlužníků (dluhy 
na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 
jednotkách), z toho u 215 dlužníků je dluh do výše
15 000 Kč, u 148 dlužníků ve výši 15 001 Kč až 
50 000 Kč, 38 dlužníků dluží v rozmezí 50 001 Kč 
až 100 000 Kč a 11 jich dluží více jak 100 001 Kč. 
Porovnání počtu dlužníků s roky 2011 a 2012 je 
uvedeno v následující tabulce.

dlužná částka v Kč
počet dlužníků

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

do 15 000 225 253 215

15 001 až 50 000 146 156 148

50 001 až 100 000 33 34 38

100 001 a více 13 10 11

celkem 417 453 412

Ze 412 dlužníků již 286 nebydlí v bytech, na které se 
dluh váže. K 31.12.2013 bylo sepsáno 28 výpovědí 
z nájmu bytů, 19 podaných žalob o vyklizení bytu, 
12 návrhů na výkon rozhodnutí o vyklizení bytu, 

náhradního bytu, náhradního ubytování a přístřeší, 
11 návrhů na nařízení exekuce (vymáhání dlužných 
částek přes exekutorskou kancelář), v 19 případech 
bylo provedeno vyklizení bytu (viz tabulka). 

E X E K U C E  (vystěhování)

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Uskutečněné exekuce 7 23 19

Byt předán dobrovolně 3 - -

Exekuce neuskutečněna 5 1 -

Celkem nařízené exekuce 15 24 19

Exekuce uskutečněné k 31.12.2013 proběhly ve 14
případech bez náhrady, v 5 případech bylo poskytnuto 

přístřeší, z toho ve 2 případech nájemci přístřeší 
odmítli. 

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2013 za byty (údaje v Kč)

období         nájemné
zálohy

na služby
vyúčtování celkem

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

1993 – 1998 k 31.12.2013 13 365,00      24 354,00               0,00       37 719,00

1999 – 2011 k 31.12.2013 5 706 455,00 3 353 581,00    1 004 771,00 10 064 807,00

celkem k 31.12.2013 5 719 820,00 3 377 935,00    1 004 771,00 10 102 526,00

2. DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2013 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč) 

období         nájemné
zálohy

na služby
vyúčtování celkem

celkem k 31.12.2012      416 105,00 89 741,00   113 178,00      618 708,00   

1993 – 1998 k 31.12.2013        39 121,00      3 684,00              0,00        42 805,00    

1999 – 2011 k 31.12.2013      401 394,00    73 595,00   115 591,00      590 580,00

celkem  k 31.12.2013      440 515,00    77 279,00   115 591,00      633 385,00   
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Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství 

Rozpočet původní:                         32 630 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:              42 732 200,00 Kč
Čerpání:                39 475 024,34 Kč
% čerpání:                92,4

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: 
 odečty a vyúčtování topení          133 374,00 Kč
 poplatky za správu u privatizovaných domů 

                                                         62 350,00 Kč
 revize hasících přístrojů a hydrantů 61 868,00 Kč
 držení havarijní služby elektro        58 652,00 Kč
 držení havarijní služby plyn a voda 39 299,00 Kč
 deratizace všech domů                     47 867,00 Kč
 sečení trávy                                      42 043,00 Kč
 Husova 11, 13, 15, 17 čištění střechy od holubího

trusu                                                 34 325,00 Kč
 Husova 7, 9 vyklizení sklepů          30 686,00 Kč
 odklízení sněhu                                25 655,00 Kč
 odečty vodoměrů                             25 578,00 Kč
 Žerotínovo nám. 44, statické posouzení zídky     

a projektová dokumentace               22 500,00 Kč
 vyklizení a úklid bytů před prodejem
                                                               22 077,00 Kč
Dále bylo prováděno čištění kanalizace, revize 
elektroinstalací, plynoinstalací, vyklizení bytů, půd, 
sklepů, společných prostor, úklidy, likvidace odpa-
dů, stěhování, zhotovení klíčů apod. V rámci údržby 
byly realizovány například tyto akce:
 vklady do fondů oprav (SVJ) – byty 

                                                  4 225 723,00 Kč
 Bartošova 22, výměna vodoinstalace a kanaliza-

ce včetně zařizovacích předmětů   535 986,25 Kč
 opravy tří volných bytů                  496 998,95 Kč
 drobná údržba, opravy a havárie provozní úsek 1   

                                                       426 018,27 Kč
 drobná údržba, opravy a havárie provozní úsek 2   

                                                       485 110,82 Kč
 drobná údržba, opravy a havárie provozní úsek 3

                                                       384 630,25 Kč
 Gen. Štefánika 6, oprava poloviny střechy 

z dvorní strany                               361 197,75 Kč 
 U Žebračky 18, výměna zařizovacích předmětů 

a požární vody                             300 409,90 Kč
 Husova 11,13, oprava komínových těles nad 

střechou                                          228 939,70 Kč
 Gen. Štefánika 7, výměna oken u koupelen, 

WC a kuchyní                                228 631,50 Kč
 výměny vodoměrů                       196 377,85 Kč
 Jižní čtvrť I/25, oprava poloviny střechy ze 

strany vstupu do domu                   159 395,75 Kč
 U Žebračky 18, výměna rozvodu teplé vody, 

havárie střední části                       106 094,40 Kč

 Na hrázi 28, oprava bytu č. 2 po požáru
                                                    102 337,35 Kč

 opravy požárních zařízení u více domů  
                                                        75 175,10 Kč

 Kainarova 12, oprava 4 kusů komínových těles 
                                                     73 430,95 Kč

 Husova 7, 9, vyčištění střechy a montáž zábran 
proti holubům                                 62 495,60 Kč

 Gen. Štefánika 7, výměna zvonkového tabla, 
rozvodů domácích telefonů            58 144,00 Kč

 Denisova 6, 8, opravy volných bytů č. 5, 9 a 16  
                                                      55 589,85 Kč

 opravy topení u více domů            52 140,04 Kč
 Denisova 6,8, malby společných prostor domu 

                                                      50 400,00 Kč
 Jižní čtvrť IV/3, oprava volného bytu č. 1  

                                                        46 144,75 Kč
 DPS Jižní čtvrť I/25, oprava bezbariérového 

vstupu do domu                               44 655,65 Kč
 Denisova 8, havarijní oprava kanalizační 

přípojky                                            42 669,44 Kč
 Jižní čtvrť I/24, výměna plynového kotle            

v bytě č. 7                                         42 658,10 Kč
 Osmek 5, 7, výměna zvonkového tabla a domá-

cích telefonů                                    42 002,00 Kč
 Na hrázi 34, oprava volných bytů č 5 a18  

                                                        38 131,82 Kč
 Nám. Fr. Rasche 7, zřízení domácích telefonů 

(prodaný byt č. 15)                          37 927,29 Kč
 Kojetínská 1831, oprava střechy     36 972,50 Kč
 Kojetínská 1826, oprava bytu č. 3      3 260,11 Kč
 Trávník 1, osazení digitálních rozdělovačů 

topných nákladů                               30 646,35 Kč
 Husova 15, oprava bytu po zahoření 28 700,55 Kč
 Trávník 11, celková oprava podlahy v obývacím 

pokoji v bytě č. 14                          24 233,95 Kč
 Jižní čtvrť I/21, výměna plynových topidel 

v bytě č. 1                                         22 059,00 Kč
 Na hrázi 28, vložkování komínu pro byt č. 2  

                                                       21 965,00 Kč
 Bartošova 22, vložkování komínu, montáž 

přivětrávacích štěrbin do oken         37 611,90 Kč
 Kratochvílova 20, odstranění plísně a odvětrání 

koupelny bytu č. 11                         17 359,25 Kč
 Fügnerova 1, oprava havárie topení včetně prací 

souvisejících                                   17 243,56 Kč
    Kopaniny 12, výměna vany včetně prací 

souvisejících v bytě č. 12               15 614,70 Kč
 Trávník 1, oprava nouzového osvětlení  

                                                        16 183,95 Kč
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Dále byly prováděny opravy malého rozsahu, 
odstraňování havárií, zajištění volných bytů, aktuální 
opravy a údržba plynoinstalací, zdravoinstalací, 
elektroinstalací, porevizní opravy, zednické práce, 
nátěry konstrukcí, výměny podlahových krytin,
malby, opravy kanalizace, výměny klempířských 
prvků, stolařské a zámečnické práce, opravy střešní 
krytiny, opravy výtahů, opravy dveří apod. V roce 
2013 byly čerpány investiční prostředky na níže 
uvedené akce: 

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 tl. 70 mm 
na bázi samozhášivého stabilizovaného fasádního 
polystyrenu, lepícího a stěrkového tmelu, kotevních 
prvků, výztužné tkaniny, konečné povrchové úpravy
– štukovou omítkou a práce související (úprava 
dřevěných příček sklepních kojí a elektroinstalace). 
Uvedené zateplení přispělo k energetickým úsporám 
na vytápění a lepší tepelné pohodě starších občanů, 
nájemců v bytech v přízemí domu. Akce byla ukon-
čena v roce 2012, k uhrazení finančních nákladů ve 
výši 109 506,12 Kč došlo až v roce 2013.  

Kozlovská 17 – rekonstrukce a modernizace dvou
výtahů  
V domě s 12 bezbariérovými bytovými jednotkami 
byly postupně rekonstruovány a 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 jeho 
rychlosti z 0,7m/s na 1,0m/s a větší světlosti nových 
automatických, stranou dvoudílných teleskopických 
šachetních dveří z 800 mm na 900 mm. Jeden výtah 
byl v provedení bezbariérovém a druhý navíc eva-
kuační. Byl 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. 
V roce 2013 byla provedena samostatná přípojka 
elektrické energie na vstupu do domu pro evakuační 
výtah, který byl dočasně připojen na rozvod v domě 
a zajištěno zřízení nového odběrného místa u firmy 
ČEZ s. r. o., pro jeho připojení. Uvedenou realizací 
došlo nejen k modernizaci zařízení, ale i k poho-
dlnějšímu a bezpečnějšímu přesunu osob v domě.  

Úhrada činila 12 500 Kč.

Kratochvílova 14 – projektová dokumentace, hlu-
ková studie
V rámci projednání projektové dokumentace na 
zřízení bytové jednotky, výměnu střešní krytiny
a zateplení domu u Hygieny vznikl požadavek 
o doplnění projektové dokumentace o hlukovou 
studii (výdaje 8 100 Kč). Následně bylo vydáno 
kladné stanovisko.

Kozlovská 17 – celková oprava ploché střechy 
včetně zateplení     
Při realizaci došlo k vyspravení stávající hydroizo-
lace, lokální úpravě spádu, zateplení ploché střechy 
přilepením (polyuretanovým lepidlem) tepelné 
izolace – stabilizovaný pěnový polystyrén EPS 100 
tl. 150 mm s nakašírovaným hydroizolačním pásem 
V 60S35 – 15, k aplikaci nové hydroizolace – modi-
fikovaný SBS pás o tl. 5 mm s posypem, k montáži 
klempířských prvků, řešení detailů a souvisejících 
prací. Provedením uvedené akce došlo k odstranění 
zatékání do bytů, byla eliminována možnost vzniku 
plísní u stropů v bytech a došlo k energetickým 
úsporám na vytápění i lepší tepelné pohodě uživatelů 
bytů umístěných pod plochou střechou domu.  
Výdaje dosáhly výše 446 090,75 Kč.

Nebytové hospodářství   

Rozpočet původní:                4 597 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                5 999 800,00 Kč
Čerpání:                              4 683 878,47 Kč 
% čerpání:                                 78,1

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod. 
realizované v nebytových prostorách. Finanční pro-
středky v oblasti služeb byly čerpány především na 
níže uvedené účely: 
 poplatky za správu u privatizovaných domů    

                                                  127 182,00 Kč
 deratizace                                         3 572,40 Kč
 odečty vodoměrů                              2 520,00 Kč

Dále byly prováděny revize, vyklizení, sečení trávy,  
čištění kanalizace, služby k volným nebytovým 
prostorám,  náklady na sklad – Výstaviště, havarijní 
služby (elektro, plynoinstalace, topení, vodoinstalace,
kanalizace) apod. V rámci oprav a údržby byly 
finanční prostředky čerpány především na: 
 vklady do fondu oprav (SVJ) – nebytové 

prostory                                       2 007 778,00 Kč
 údržba malého rozsahu a havárie u více 

nebytových prostor                          52 426,50 Kč
 Vinary, Skalka, výměna dveří         22 499,95 Kč
 Na hrázi 26, oprava komínů          20 355,00 Kč
 Žerotínovo nám. 44, oprava střechy 7 033,00 Kč
V rámci oprav malého rozsahu byly prováděny 
havárie a aktuální opravy i údržba plynoinstalací, 
zdravoinstalací, elektroinstalací, výměny vodoměrů, 
opravy topení, opravy po revizích, zednické práce, 
opravy střešní krytiny, zámečnické a stolařské práce 
apod. 

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení 

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                  110 800,00 Kč
Čerpání:                       110 106,75 Kč 
% čerpání:                 99,4
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V domě zvláštního určení s pečovatelskou službou 
bylo provedeno zateplení části stropu suterénu, 
spočívající v odstranění uvolněného a poškozeného 
polystyrénu o tl. 2 cm včetně očištění stropu 
s následnou likvidací odpadu, penetrace, vyspravení 
nerovností, aplikace tepelné izolace tl. 70 mm na 
bázi samozhášivého stabilizovaného expandovaného 
polystyrenu EPS a následné kotvení izolantu 
(talířové hmoždinky cca 5-6 ks/m2). Přebroušení 
tepelné izolace a provedení stěrky s výztužnou 
síťovinou, broušení, penetrace, povrchové úpravy -
štukovou omítkou a včetně prací souvisejících. 
Uvedené zateplení přispělo k energetickým úsporám 
na vytápění a lepší tepelné pohodě starších občanů, 
nájemců v bytech v přízemí uvedeného domu.

Zprávu podal: Mgr. Zdeněk Vojtášek
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

_____________________________________________________________________________________

   A K C E   N A D   5 0 0   T I S .   K Č   2 0 1 3

par. tř. orj. org.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2013

v Kč 
%

5 410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) -                        104,5                    104 423,00                    99,9

6 410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 174,0                8 733,3                 5 750 551,09                 65,8

5 420  Projektové dokumentace (projektový manažer) -                        200,0                    47 190,00                      23,6

6 420  Projektové dokumentace (projektový manažer) 980,0                   1 904,0                 446 853,00                    23,5

5 520  Projektové dokumentace (MAJ) -                        -                        40 000,00                      -

 C E L K E M 2 154,0            10 941,8          6 389 017,09            58,4

2212 6 510 500013  Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova (splátky DS) 2 521,0                2 521,0                 2 520 641,47                 100,0

2212 6 510 500030  Čekyně ul. Borošín - stavební úpravy komunikace (splátky DS) 12 348,4              12 348,4               12 348 330,35               100,0

2212 6 510 500022
 Újezdec - propojovací komunikace ul. Nová čtvrť

 - ul. 9. května (splátky DS)
183,2                   183,2                    183 176,08                    100,0

2212 6 510 500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) -                        1 218,0                 579 376,70                    47,6

2212 6 510 500240  Jižní předpolí Tyršova mostu (2. etapa) -                        300,0                    154 771,10                    51,6

2212 6 510 500171  Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční -                        14,1                      14 040,00                      99,6

2212 6 510 500188  Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky -                        4 498,0                 4 148 020,52                 92,2

2212 6 510 500191  Lávka U tenisu -                        25 210,0               -                               0,0

 Opravy místních komunikací - z toho: -                       13 522,9              10 801 561,60              79,9

2212 5 520 500282  Oprava místní komunikace Šířava-Svisle - část 2 806,2                 2 498 691,00                 89,0

2212 5 520 500283  Oprava místní komunikace nábř. E. Beneše - část 3 533,5                 3 500 771,60                 99,1

2212 5 520 500284  Oprava místní komunikace ul. Seifertova - část 1 184,2                 1 064 310,00                 89,9

2212 5 520 500285  Oprava místní komunikace ul. Bratrská 1 532,5                 1 330 551,00                 86,8

2212 5 520 500286  Oprava místní komunikace ul. Prostějovská - část 2 527,5                 2 308 708,00                 91,3

2212 5 520 500287  Oprava místní komunikace Čekyně 835,6                    46 076,00                      5,5

2219 5 520 500288  Předlažby chodníků 1 103,4                 52 454,00                      4,8

2219 6 510 500031  Parkoviště Za mlýnem (splátky DS) 506,4                   506,4                    506 312,11                    100,0

2219 6 510 500111  Cyklostezka Osmek Přerov -                        94,3                      48 067,00                      51,0

2219 6 510 500209  Regenerace sídliště Předmostí - 9. etapa -                        125,3                    124 146,00                    99,1

2219 6 510 500082  Cyklostezka Želatovská 10 000,0              13 063,7               12 344 362,67               94,5

2219 6 510 500271  Lověšice, ul. Mírová - přechody pro chodce -                        1 180,0                 1 176 222,35                 99,7

2219 6 510 500277
 Řešení převedení cyklistů pod mostem

 ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov
-                        1 791,1                 1 200 299,68                 67,0

2331 6 130 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova -                        100,0                    -                               0,0

2331 6 510 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova -                        5 387,0                 5 251 415,00                 97,5

3113 6 510 500175  ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení 28 500,0              19 780,8               16 105 360,04               81,4

3113 5 510 500272
 Oprava severních ploch fasád objektu

 ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově
-                        650,0                    649 246,09                    99,9

3113 6 510 500174  ZŠ Svisle - energetické opatření - zateplení -                        22 000,0               16 645 237,73               75,7

3322 6 510 500152  Městský dům - šatny, statické zajištění objektu -                        38,3                      18 650,00                      48,7

3421 6 510 500200  Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM) -                        20,0                      17 908,00                      89,5

3632 6 510 500239  Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň -                        5 116,0                 4 909 843,68                 96,0

3699 6 510 500151  Kozlovice - technická infrastruktura pro RD -                        100,0                    -                               0,0

3722 6 510 500119  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady -                        18 880,0               -                               0,0

3725 6 510 500253  Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská -                        400,0                    400 000,00                    100,0

3725 6 510 500246  Třídící linka komunálního odpadu -                        5 050,0                 3 863 613,00                 76,5

3745 5 510 500257  Rekonstrukce fontány v parku Michalov -                        685,0                    684 412,91                    99,9

5512 6 510 500254  Pořízení dopravního hasičského vozidla -                        1 800,0                 1 714 800,00                 95,3

6171 6 350 500190
 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě

 města Přerova (09 IOP)
4 000,0                94 460,0               101 640,00                    0,1

6171 6 360 500293  Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, Smetanova 7 -                        1 400,0                 -                               0,0

6171 6 510 500140  Technologické centrum ORP a spisová služba (výzva 06) -                        50,0                      48 036,00                      96,1

 C E L K E M 58 059,0          252 493,5        96 559 490,08          38,2

– 87 –
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Oddělení školství a mládeže

Oddělení vykonávalo na úseku samostatné působ-
nosti činnosti v následujících kategoriích:

 základní školy (dále ZŠ) – 8 úplných ZŠ (z toho     
1 kombinace ZŠ a MŠ – ZŠ J. A. Komenského    
a MŠ Hranická 14) – všechny v právní subjekti-
vitě, z toho 2 školy měly odloučená pracoviště, 
všechny ZŠ dostávaly měsíční dotace na provoz,
případně investiční transfery,

 mateřské školy (dále MŠ) – 11 MŠ v právní 
subjektivitě, z toho 6 škol mělo odloučená praco-
viště, MŠ dostávaly měsíční dotace na provoz,
případně investiční transfery,

 2 prádelny (v objektech MŠ Jasínkova a MŠ
Kouřilkova) – jednalo se o průběžné úhrady 
faktur, harmonogramy praní prádla, inventa-
rizace, skladovou evidenci apod.,

 zařízení školního stravování (dále ZŠS) – 1 ZŠS 
v právní subjektivitě s odloučenými pracovišti, 
ZŠS dostávalo 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) dostávala 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, 7a                                        telefon: 581 268 700
(43)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
sociálních věcí                   
a zdravotnictví

(25)

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 
Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 
(dále RM a ZM) např. o zřizování, rozšiřování, 
slučování či rušení škol a školských zařízení, zápisy 
do ZŠ i MŠ, vztahy mezi obcemi (platby za dojíždě-
jící žáky), zasílání a vyúčtování finančních prostředků 
pro soukromé školy, různé propočty a podklady 
zejména nákladovosti vytápění a údržby, dále odpisy 
movitého i nemovitého majetku, inventarizace, běžná 
korespondence, dále veškerá činnost spojená s pro-
vozem dvou prádelen, ekonomická správa a údržba 
objektu MěK. Oddělení se zabývalo možnostmi spo-
lupráce a případným zapojením školských organizací 
zřízených statutárním městem 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 (státní správa) vypracovávaly
návrhy rozpisu rozpočtů na přímé výdaje na vzdě-
lávání (platy, OON, odvody a ONIV), 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 i těmi 
zřízenými obcemi, které spadají pod statutární město 
Přerov jako obce s rozšířenou působností. Dále zpra-
covávaly 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 komise, 
schválení orgány města a po pečlivém ověření totož-
nosti subjektu, byly finanční prostředky přerozdě-
lovány na základě smluv jednotlivým žadatelům 
a poté byla prováděna jejich průběžná a následná
kontrola. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 
prádla)

Rozpočet původní:   714 400,00 Kč
Rozpočet upravený:    693 200,00 Kč
Plnění:                  693 394,16 Kč
% plnění:           100,0

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 21 % DPH 
v prádelnách statutárního města. Faktury byly uhra-
zeny v plné výši.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 
prádla)

Rozpočet původní:   154 100,00 Kč
Rozpočet upravený:   145 300,00 Kč
Plnění:     121 498,02 Kč
% plnění:                                     83,6

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 praní prádla včetně 21 % DPH. 
Faktury za měsíc listopad a prosinec škola zaslala 
mylně na účet VaK Přerov, a. s., úhrada tedy přišla 
na účet statutárního města až 03.01.2014, proto ne-
došlo k naplnění rozpočtových příjmů.

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

Rozpočet původní:     499 600,00 Kč
Rozpočet upravený:   135 500,00 Kč
Plnění:     135 596,00 Kč
% plnění:                                     100,1

MŠ měly nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2013. 
Příjmy, které byly výrazně upraveny zejména 
z důvodu přepočtu doby odepisování v souladu 
s Českým účetním standardem (dále ČÚS) 708, byly 
naplňovány postupně v závislosti na naplňování 
investičních fondů MŠ. 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

Rozpočet původní:               5 843 600,00 Kč
Rozpočet upravený:               2 168 400,00 Kč
Plnění:                  2 168 542,00 Kč
% plnění:                       100,0

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2013. 
Příjmy, které byly výrazně upraveny zejména 
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z důvodu přepočtu doby odepisování v souladu 
s ČÚS 708, byly naplňovány postupně v závislosti 
na naplňování investičních fondů ZŠ. 

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

Rozpočet původní:              1 495 700,00 Kč
Rozpočet upravený:   745 200,00 Kč
Plnění:     745 177,00 Kč
% plnění:           100,0

ŠJ a ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů movi-
tého i nemovitého majetku vytvořených v hlavní 
činnosti v roce 2013 za děti a žáky školských 
organizací všech zřizovatelů. Příjmy, které byly 
výrazně upraveny zejména z důvodu přepočtu doby 
odepisování v souladu s ČÚS 708, byly naplňovány 
postupně v závislosti na naplňování investičních 
fondů školních jídelen.

Odvody příspěvkových organizací (Městská 
knihovna)

Rozpočet původní:       10 500,00 Kč
Rozpočet upravený:            500,00 Kč
Plnění:                              552,00 Kč
% plnění:             110,4

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2013 
vzhledem k úpravě dle ČÚS 708.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                  6 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                             10 300,00 Kč
Plnění:                                                    10 383,00 Kč
% plnění:                                                     100,8

Příjmy za dojíždějící žáky z dětských domovů v Pře-
rově a ve Staré Vsi. V této oblasti byly vyfakturovány 
příjmy naposledy. V souvislosti s novým zákonem 
o rozpočtovém určení daní se již nebude za dojíždě-
jící žáky fakturovat.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet původní:                 416 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                 440 600,00 Kč
Plnění:                    440 735,00 Kč
% plnění:                       100,0

Příjmy v této oblasti byly vyfakturovány naposledy. 
V souvislosti s novým zákonem o rozpočtovém 
určení daní se již nebude obcím za dojíždějící žáky 
fakturovat.

Výdajová část rozpočtu

Předškolní zařízení

Rozpočet původní:                9 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                8 919 700,00 Kč
Čerpání:              8 690 531,40 Kč
% čerpání:                                         97,4   

Z této částky byl MŠ – příspěvkovým organizacím 
zaslán příspěvek na provoz ve výši 6 854 484 Kč,
investiční transfer do IF organizace obdržela:
 MŠ Píšťalka, Máchova 8, ve výši 119 000 Kč na 

pořízení herního prvku na zahradu,
 MŠ Komenského 25, na zbudování požárního

hydrantu a nouzového osvětlení vyplývajících
z požární inspekce Hasičského záchranného sboru 
55 999 Kč,

 MŠ U tenisu, 22 325 Kč na zhotovení odvětrá-
vacího okna rovněž dle požární inspekční zprávy 

 MŠ Újezdec 49 067 Kč na požární hydrant a 2x 
protipožární dveře. 

Dotace na mzdy a ONIV byly zasílány přímo 
Krajským úřadem Olomouckého kraje na účty škol. 
V provozní části bylo procento čerpání mírně pod 
hranicí 100 % s ohledem na nedočerpání prostředků 
na otop v zateplených objektech a také na nepro-
účtování mezd za prádelny ve 12 měsíci. Rozpočet 
na odpisy byl zasílán průběžně v rámci měsíčních 
dotací, odvod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů 
nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti 
v roce 2013. Všechny opravy a nákupy si prováděly 
MŠ prostřednictvím svých rozpočtů za asistence 
pracovníka odboru správy majetku. MŠ hospodařily
v rámci rozpočtu rovněž s výnosy, které tvoří úplata 
zákonných zástupců dětí za předškolní vzdělávání. 
Tato úplata je nezanedbatelnou 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 
(zejména doplatky za plyn) či přímou dotací do 
investičního fondu.  

     
Zbývající část finančních prostředků byla využita 
následovně, například na:
 mzdy pradlen a dohody (za 11 měsíců)             

                                                     522 871,00 Kč
 výdaje na provoz prádelen          290 092,91 Kč
 inzerce – zápisy, konkurzy, výběrová řízení 
                                                            22 990,50 Kč

Prádelny byly umístěny ve sklepních prostorách MŠ 
Kouřílkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ 
Jasínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně státutár-
ního města, praly prádlo pro potřeby MŠ, statutár-
ního města Přerova, chaty Svrčov a Městské policie
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Přerov. Provozní výdaje se týkaly spotřeby energií, 
nákupu materiálu, pořízení, oprav a revizí strojů 
apod. Výdaje za praní prádla se fakturovaly měsíčně
MŠ, a to včetně 21 % DPH. 

Akce, jejichž realizace proběhla v MŠ v roce 2013 
za asistence odboru správy majetku z příspěvků či        
z vlastních zdrojů organizací, případně z přímého 
transferu do investičního fondu. Jednalo se např. o: 

MŠ Komenského 25
 požární hydrant (investice, dle požadavku HZS)                                             

                                                42 114,00 Kč
 nouzové osvětlení (investice, dle požadavku 

HZS)                                               13 884,30 Kč

MŠ Kouřílkova 2
 výměna části oken                          46 774,00 Kč
 skříně na lůžkoviny (dle požadavku Krajské 

hygienické stanice)                          42 000,00 Kč
 výměna dveří                                   31 624,00 Kč 

(odloučené pracoviště Jasínkova)

MŠ Radost, Kozlovská 44
 výměna kuchyňské linky                32 000,00 Kč

MŠ U tenisu 2
 zhotovení odvětrávacího okna (dle požadavku 

HZS)                                              22 325,00 Kč

MŠ Píšťalka, Máchova 8
 pořízení herního prvku (investice) 118 686,00 Kč
 zbudování dopadových ploch      133 275,00 Kč

MŠ Újezdec
 požární hydrant (dle požadavku HZS)                

                                                33 700,00 Kč
 protipožární dveře, 2 ks (dle požadavku HZS)  

                                                15 367,00 Kč
 vchodové dveře                               23 350,00 Kč
        
MŠ Dvořákova 23
 zastřešení vstupu (dle požadavku BOZP)  

                                               30 117,00 Kč
 oprava výlevky, filtru a regulátoru tlaku (dle po-

žadavku Krajská hygienické stanice) 
                                                         49 157,00 Kč

V průběhu 1. pololetí scházely finanční prostředky 
na otop – páru MŠ za 1. pololetí ve výši 83 000 Kč 
a proto bylo požádáno o dokrytí. Toto posílení bylo
realizováno, avšak v závěru roku, kdy byla zima 
nepředvídatelně mírná, došlo k úspoře finančních 
prostředků u zateplených MŠ ve výši 48 600 Kč, 
které byly ponechány stejně jako nedočerpané mzdy 
za prosinec ve výši 40 200 Kč na par. 3111 k vrácení 
do rozpočtu statutárního města v rámci finančního 
vypořádání. 
Nad rámec rozpočtu z odboru obdržely MŠ Újezdec, 
Máchova 14 a MŠ Kouřílkova odměny za umístění 
v soutěži v odděleném sběru použitých monočlánků      
a baterií ve školním roce 2012/2013 v celkové výši  
20 000 Kč. 
Rada města schválila finanční dar MŠ Včelka Líšná    
na dopravu dětí s trvalým pobytem v Přerově ve výši 
16 700 Kč.

Po dlouhé době se podařilo před koncem roku posílit 
rozpočty MŠ na nákup učebních pomůcek a hraček    
ve výši 5 000 Kč na každý objekt, v souladu se
schválenou koncepcí školství, což bylo ze stran 
ředitelek i veřejnosti kvitováno s povděkem.
MŠ obdržely dary od firmy IBM 1 - 2 ks počítačo-
vých jednotek pro každou MŠ v hodnotě 35 000 Kč 
za kus. Celkem se jednalo o 25 ks.
V rozpočtu na rok 2013 nebyly opravy plánované, 
byly pouze vyčleněny finanční prostředky na havárie           
a nutné opravy, zejména dle požadavků Krajské 
hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru 
(HZS), tyto jsou vyjmenovány výše.               

MŠ – soukromá zařízení

Finanční prostředky ve výši 460 000 Kč byly zaslány 
zřizovatelům soukromých MŠ v plné výši dle smluv 
o poskytnutí dotace na období 1-8/2013 v 1. pololetí, 
a to pro ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o, 233 333 Kč a pro 
Speciální mateřskou školu A & J s. r. o., 226 667 Kč.
Na období 9-12/2013 bylo na základě nově uzavře-
ných smluv o dotaci zasláno pro ZŠ a MŠ Sluníčko 
s. r. o., 116 667 Kč a pro Speciální mateřskou školu   
A & J s. r. o., 113 333 Kč.

MŠ – církevní zařízení

Finanční prostředky ve výši 33 333 Kč byly zaslány 
zřizovateli církevní MŠ Arcibiskupství Olomouc-
kému v plné výši dle smlouvy o poskytnutí dotace 
na období 1-8/2013 v 1. pololetí. Na období            
9-12/2013 bylo na základě nově uzavřené smlouvy  
o dotaci zasláno 26 667 Kč.

Základní školy

Rozpočet původní:              26 281 900,00 Kč
Rozpočet upravený:              26 591 700,00 Kč
Čerpání:              25 705 798,22 Kč
% čerpání:                           96,7

Z rozpočtu byl ZŠ – příspěvkovým organizacím 
zaslán příspěvek na provoz ve výši 23 208 672 Kč         
bez dotací. Investiční dotaci obdržela ZŠ Trávník       
na částečné financování čipového systému ve výši 
24 000 Kč. Níže jsou uvedeny dotace, které získaly 
jednotlivé ZŠ z Operačního programu Vzdělávání                           
pro konkurenceschopnost (dále OPVK), prioritní osa 
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1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4. 
Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních 
školách. 
V průběhu 1. pololetí scházely finanční prostředky 
na otop – páru ZŠ za 1. pololetí ve výši 450 200 Kč,
a proto bylo požádáno o dokrytí. Ve 2. pololetí roku 
byla zima extrémně mírná a tudíž došlo k úspoře 
finančních prostředků u zateplených ZŠ ve výši 
605 100 Kč, které byly ponechány stejně jako 
nedočerpaná částka vyčleněná na tzv. náhradní 
plnění ve výši 228 600 Kč na par. 3113 k vrácení do 
rozpočtu statutárního města v rámci finančního 
vypořádání. 
Na zájmové vzdělávání bylo poskytnuto v roce 2013 
stejně jako v předchozích letech 1 150 000 Kč. 
V provozní části se procento čerpání pohybovalo  
mírně pod hranicí 100 % s ohledem na mírnou zimu                    
a nedočerpané „náhradní plnění“. 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 2013, odvody byly zasílány 
průběžně v závislosti na naplňování investičních 
fondů ZŠ. 
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14 obdržela 
finanční prostředky na udržitelnost projektu Mate-
řídouška bez bariér na pokrytí nadstandardních 
pedagogických služeb 311 925 Kč. ZŠ B. Němcové 
za stejné období bylo zasláno v rámci udržitelnosti 
projektu ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory 
žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí           
a na sociálního pedagoga za období 9-12/2013 
642 644 Kč. ZŠ U tenisu obdržela na nadstandardní 
pedagogické služby za období 15.08.-31.12.2013
částku 200 661 Kč. Zbývající finanční prostředky 
byly rozpočtovým opatřením v průběhu roku 
navráceny do rozpočtu statutárního města. Malá část 
ve výši 11 770 Kč zůstala nedočerpána na par. 3113 
a bude vrácena v rámci finančního vypořádání do 
rozpočtu statutárního města.

Rozpočet ZŠ byl v průběhu roku posílen o 8 300 000 
Kč na zajištění ozdravných pobytů pro žáky 1. stupně 
ZŠ. Akce byla v průběhu roku zrušena a finanční 
prostředky vráceny do rozpočtu města v plné výši.
Tři ZŠ vracely nedočerpané části dotací z projektů 
EU peníze školám dle monitorovacích zpráv. 
Jednalo se o ZŠ Velká Dlážka (169 861 Kč), 

Hranická (45 541 Kč) a Trávník (33 556 Kč) Vzhle-
dem k tomu, že nebyly naplněny výstupy šablon, 
byly školy povinny částky vrátit prostřednictvím 
účtu zřizovatele na účet Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy do 30 dnů od schválení 
závěrečné monitorovací zprávy.
ZŠ Želatovská obdržela z rozpočtu statutárního 
města na žádost ředitele školy předfinancování 
projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26 pro ZŠ Želatovská 8 
s názvem Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd 
propagujících technické a přírodovědné obory ve 
výši 575 000 Kč. Po obdržení finančních prostředků 
vrátí škola předfinancování v plné výši na účet 
statutárního města, a to nejpozději do 30.04.2014.
Nad rámec rozpočtu odboru obdržely ZŠ Hranická        
a Svisle odměny za umístění v soutěži v odděleném 
sběru použitých monočlánků a baterií ve školním 
roce 2012/2013 v celkové výši 6 000 Kč. Dotaci     
na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání obdržely ZŠ Želatovská a ZŠ Trávník  
v celkové výši 35 800 Kč. 
ZŠ Za mlýnem a ZŠ Želatovská obdržely každá 
50 000 Kč na pořízení učebních pomůcek z rozpočtu 
zřizovatele v souladu se schválenou koncepcí 
školství.

Neinvestiční transfer ze SR – projekt OPVK 
CZ.1.07/1.4.00/21.3443 pro ZŠ Želatovská 8 s názvem 
Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století – 2. záloha
Dotace        119 345,94 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno      119 345,94 Kč
Zůstatek               0,00 Kč

Dotace       676 293,66 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno      676 293,66 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt OPVK 
CZ.1.07/1.4.00/21.3578 pro ZŠ Svisle 13 s názvem 
EU peníze školám – 2. záloha
Dotace       130 140,96 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno     130 140,96 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace      737 465,44 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno      737 465,44 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje - projekt  
OPVK CZ.1.07/1.1.26 pro ZŠ Želatovská 8 s názvem 
Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd propagujících 
technické a přírodovědné obory – 1.záloha
Dotace         94 793,06 Kč
ÚZ 3213 3030

Čerpáno       94 793,06 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace        537 160,66 Kč
ÚZ 3253 3030

Čerpáno      537 160,66 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Ostatní finanční prostředky byly využity např. na:
 inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty        

                                                                        28 253,50 Kč
 občerstvení na porady ředitelů              890,00 Kč
 Scholar – ocenění žáků                  36 783,00 Kč

V roce 2013 probíhala v ZŠ jen běžná údržba, opra-
vy a revize, větší akce byly prováděny jen z úspor za 
otop. Opravy a údržba na ZŠ nebyly konkrétně 
plánovány v rozpočtu na rok 2013, finanční 
prostředky byly určeny zejména na odstranění 
havarijních stavů, ty byly řešeny zejména v prázdni-
nových měsících. Jednalo se například o:
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ZŠ Trávník
 oprava elektroinstalace                80 486,00 Kč
 oprava zářivek                                95 090,00 Kč
 malování                                        39 999,00 Kč
 oprava rolet                                  34 051,00 Kč
 čipový systém                                 64 611,00 Kč

ZŠ Svisle 
 opravy osvětlení                               81 665,00 Kč

ZŠ Za mlýnem 1
 oprava žaluzií                                   25 728,00 Kč
 oprava čerpadla topení                     27 104,00 Kč
 nákup tabulí                                     96 720,00 Kč
 pořízení učebních pomůcek             50 000,00 Kč

ZŠ J. A. Komenského a Hranická 14
 dveře do tělocvičny                        115 300,00 Kč
 opravy po sloučení škol                 170 629,00 Kč
 keramická pec (investice)                65 370,00 Kč

ZŠ B. Němcové
 obklady kabinetu TV a umývárny  57 000,00 Kč
 malování po opravách                      40 000,00 Kč
 podlahářské práce                            55 745,00 Kč
 opravy výlevek                               29 543,00 Kč
 vodoinstalační práce                        44 994,00 Kč
 opravy osvětlení v TV                     39 942,00 Kč                          
ZŠ Velká Dlážka
 oprava osvětlení                              62 218,00 Kč
 oprava dveří                                    46 577,00 Kč
 pořízení nábytku do školní družiny 30 465,80 Kč

ZŠ U tenisu
 oprava PVC                                     54 702,00 Kč
 oprava podlah                                99 801,00 Kč
 oprava střešních svodů                     26 955,58 Kč

ZŠ Želatovská 8
 osazení spořičů vody                    17 166,00 Kč
 oprava bočních schodů                  125 944,00 Kč
 pořízení učebních pomůcek             50 000,00 Kč

ZŠ Přerov, Za mlýnem, Svisle, U tenisu a Velká 
Dlážka obdržely po zapojení do projektu Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů posílení na 
pořízení záznamových brožurek a na pronájem 
bazénu v celkové výši 29 134 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 zřizované panem Žaludem v plné 
výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2013. 

Školní stravování při předškolním a základním 
vzdělávání

Rozpočet původní:               6 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:             5 749 500,00 Kč
Čerpání:                5 749 228,00 Kč
% čerpání:                          100,0

Příspěvkovým organizacím byl zaslán příspěvek na 
provoz ve výši 5 559 228 Kč, finanční prostředky na 
mzdy a ONIV zasílal Krajský úřad Olomouckého 
kraje přímo na účty jednotlivých ŠJ ZŠS. Investiční 
dotaci obdrželo ZŠS Kratochvílova ve výši 150 000 
Kč na pořízení stolů pro odloučené pracoviště. 
V průběhu roku byly všechny ŠJ sloučeny pod 
1 právní subjekt ZŠS Přerov, Kratochvílova 30. 
V provozní části bylo procento čerpání 100 % 
s ohledem na sloučení. Příspěvek na odpisy 
movitého a nemovitého majetku byl zasílán 
průběžně. 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 2013. ZŠS bylo 
plátcem DPH a proto si mohlo uplatnit částečné 
odpočty. Také v roce 2013 realizovaly ŠJ a ZŠS 
údržbu a nákupy vybavení vlastním jménem, 
případně ve spolupráci s pracovníkem odboru správy 
majetku. V první řadě si zapojily 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 Kratochvílova 
 pořízení elektrického kotle (investice)               

                                               108 039,00 Kč
 pořízení smažící pánve (investice) 89 566,00 Kč

Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

Rozpočet původní:             11 968 800,00 Kč
Rozpočet upravený:            13 146 500,00 Kč
Čerpání:                            13 146 441,00 Kč
% čerpání:                        100,0

Městské knihovně byl zaslán příspěvek na provoz        
a mzdy bez dotace na regionální funkce ve výši               
12 018 013 Kč (včetně částky na odpisy movitého                
a nemovitého majetku) a také dotace viz níže:
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Neinvestiční transfer Krajského úřadu Olomouckého kraje  
na regionální funkce Měk 
Dotace           1 014 428,00 Kč
ÚZ 00204

Čerpáno          1 014 428,00 Kč
Zůstatek                        0,00 Kč

Krajského úřadu Olomouckého kraje na pořádání akce Josef 
Kainar – Poezie v dětské fantazii z programu Podpora kulturních 
aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013
Dotace                 10 000,00 Kč
ÚZ 00212

Čerpáno            10 000,00 Kč
Zůstatek                       0,00 Kč

Ministerstva kultury na rozšíření a aktualizaci knihovního fondu 
zvukových knih z programu Knihovna 21. století
Dotace                10 000,00 Kč
ÚZ 34070

Čerpáno               10 000,00 Kč
Zůstatek                       0,00 Kč

Ministerstva kultury na kooperativní tvorbu a využívání 
souboru národních autorit z grantu VISK 9 - Rozvoj souborného 
katalogu Caslin a využívání souboru národních autorit
Dotace                 81 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno              81 000,00 Kč
Zůstatek                        0,00 Kč

Ministerstva kultury na nákup lemmatizátoru z grantu VISK 3 
z projektu Implementace lemmatizátoru do on-line katalogu 
OPAC 2.0 Carmen

Dotace                13 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno            13 000,00 Kč
Zůstatek                        0,00 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací

Přehled výsledků hospodaření (dále VH) a zůstatků 
fondů rezervního (dále RF), jmění účetní jednotky 
(dále JÚJ), fondu odměn (dále FO), investičního 
fondu (dále IF) a transferů na pořízení majetku (dále 
(TPM) příspěvkových organizací (dále PO) ve 
členění na statutární město Přerov (dále SM), kraj     
a doplňková činnost (dále DČ) je rozpracován na 
jednotlivé školy a školská zařízení – viz tabulka. 

Mateřské školy

V oblasti MŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2013 
ve výši 50 874 Kč z toho v HČ 0,00 Kč, v DČ         
50 874 Kč, na kraji 0,00 Kč, RF z VH 124 658,10 
Kč, RF z ostatních tit. 333 236,91 Kč, FO 127 630,61 
Kč, IF 135 167,96 Kč, JÚJ 8 642 774,06 Kč, TPM 
1 848 771,95 Kč. MŠ neevidovaly žádné pohledávky.

Základní školy

V oblasti ZŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2013 
ve výši 591 630,39 Kč, z toho v HČ 0,00 v DČ 
591 630,39 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH 
633 317,37 Kč, RF z ostatních tit. 487 690,77 Kč FO 
359 631,67 Kč, IF 410 634,94 Kč, JÚJ 112 443 155,15
Kč, TPM 47 968 682,26 Kč. Pohledávky neevido-
vala žádná ZŠ.

Zařízení školního stravování

V oblasti ZŠS byl dosažen celkový VH k 31.12.2013 
ve výši 482 163,54 Kč z toho v HČ 0,00 Kč, z DČ 
482 163,54 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH 
230 211,84 Kč, FO 313 816,09 Kč, IF 297 518,34 
Kč, JÚJ 33 111 476,72 Kč, TPM 3 315 351,31 Kč. 
ZŠS neevidovalo žádné pohledávky. 

Městská knihovna

MěK měla VH z hlavní činnosti k 31.12.2013 ve 
výši 0,00 Kč, RF z VH  203 077,48 Kč, RF z ost. tit. 
0,00 Kč, FO 25 100,00 Kč,  IF 545 198,77 Kč, JÚJ 
320 854,70 Kč, TPM 107 077,00 Kč. MěK obdržela 
několik dotací, nejvyšší na zajištění regionálních 
funkcí 1 014 428,00 Kč. Knihovna evidovala pohle-
dávky za 197 čtenáři k 31.12.2013 v celkové výši 
21 709,00 Kč. Pohledávky jsou řešeny ve spolupráci 
s právní kanceláří.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských 
zařízení

V úhrnu dosáhly PO školství a MěK celkem VH 
k 31.12.2013 ve výši 1 124 667,93 Kč, z toho v HČ 
0,00 Kč v DČ 1 124 667,93, na kraji 0,00 Kč, RF 
z VH 1 191 264,79 Kč, RF z ostatních tit. 820 927,68 
Kč, FO 826 178,37 Kč, IF 1 388 520,01 Kč, JÚJ 
154 518 260,53 Kč, TPM 53 239 882,52 Kč. Školské 
organizace i MěK dosáhly v celkovém výsledku 
hospodaření zisku. 

Od roku 2010 docházelo postupně ke změnám 
v systému účetnictví PO. Odbory ekonomiky, sociál-
ních věci a školství a oddělení kontroly ve spolupráci 
s daňovou poradkyní zpracovaly stejně jako v před-
chozích letech metodický pokyn pro PO, aby bylo 
v organizacích zřízených statutárním městem účto-
váno pokud možno jednotným způsobem. Tento 
pokyn je každoročně aktualizován v závislosti na 
nové legislativě.
Ředitelé škol a školských zařízení i jejich zástupci 
jsou pedagogové, nikoliv ekonomové, či právníci, 
přesto dovedli hospodařit s přidělenými provozními 
prostředky a rovněž aktivně zapojovali vlastní zdroje, 
prostředky získané dary, doplňkovou činností, úpla-
tou či naplňováním investičních a rezervních fondů 
ve prospěch nákupu potřebného vybavení a oprav 
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včetně investičních. V posledních letech také získá-
váním dotací z programu MŠMT – EU peníze školám 
a jiných.
V roce 2013 byly prováděny jen nejnutnější opravy 
havarijního charakteru. Bohužel od této skutečnosti 
se následně odvíjí i např. stanovení úplat za MŠ, ŠD 
a ŠK, pronájmů či úhrad faktur za dojíždějící žáky. 
Je tedy třeba i nadále počítat se snížením příjmů 
v této oblasti. 
Stejně jako v předchozích letech byla nejvyšší
a nejhůře předvídatelnou položkou rozpočtu částka 
na otop, a to jak na páru, tak plyn. V 1. pololetí byly 
zateplené i nezateplené školy v čerpání za období   
1-4/2013 přes 51 %, což je procento udávané jako 
standard za toto období a rozpočty těchto škol byly 
posilovány. Rovněž MŠ vytápěné plynem měly 
v roce 2013 vysoké nedoplatky za otop. Z výše uve-
deného důvodu byly požádány orgány města 
o posílení rozpočtu alespoň na dokrytí páry. Na 
konci roku však jakoby zima ani nenastala 
a zejména zateplené školy výrazně ušetřily.
Pracovnice oddělení, které zajišťují financování 
školství ze státního rozpočtu v roce 2013, řešily 
hlavně úkoly vyplývající z nové legislativy, změny 
v návaznosti na schválení organizační změny škol
v Předmostí a ve ŠJ. Dále potvrzování ředitelů na 
pracovních místech na další období apod. Připra-
vovaly průběžně podklady pro přiznání platů novým 
ředitelům, platové postupy ředitelů a úpravy platů 
v návaznosti na organizační změny škol a školských 
zařízení. Dále zaštiťovaly hodnocení práce ředitelů 
a vyhlašovaly a následně zpracovávaly konkursní 
řízení na pracovní místa ředitelů. Jednalo se o ředi-
tele tří ZŠ a dvou MŠ 
Velmi složitou problematikou se ukázaly být tzv. 
ozdravné pobyty, které byly nakonec zrušeny.
Oddělení se dlouhodobě potýkalo se špatným sta-
vem budov škol a školských zařízení, jedná se 
o havarijní stavy střech, oken, rozvodů vody, kana-
lizace, sociálních zařízení, chodníků, plotů apod. 
Prostředky vytvořené v investičních fondech škol 
z odpisů jsou nedostatečné u MŠ téměř nulové. 
Rovněž se v zápisech České školní inspekce stále 
častěji objevují zápisy ke stáří vybavení, zejména 
MŠ, nábytkem a vybavení zahrad. Připomínky 
vznášejí i rodiče dětí, zejména k vybavení zahrad 
herními prvky. ZŠS upozorňuje na zastaralé strojové 
vybavení, kterému dochází životnost. Zakoupení 
nových strojů řeší zapojením investičního fondu 
organizace, pokud je tento nedostatečný, žádá          
o převod prostředků z fondu rezervního.
Oddělení školství a mládeže se i v roce 2013 již 
tradičně veřejně prezentovalo akcí Scholar – vyhod-
nocení a ocenění nejlepších žáků jednotlivých ZŠ. 

Přímé podpory v oblasti sportu

Rozpočet původní:               9 110 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                9 110 000,00 Kč
Čerpání:                              9 110 000,00 Kč
% čerpání:          100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Grantový program v oblasti sportu

Rozpočet původní:                           1 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        1 745 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 745 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Grantový program v oblasti volného času

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            252 000,00 Kč
Čerpání:                                              251 958,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Ostatní tělovýchovná činnost 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 434 000,00 Kč
Čerpání:                                         1 434 000,00 Kč
% čerpání:             100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. 

Předškolní zařízení

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              16 700,00 Kč
Čerpání:                                                  16 700,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Dar byl poskytnut dle smlouvy. 

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 nebo 
k hospodaření s finančními prostředky, u nichž je 
soudem stanovený výkon opatrovnictví městu 
Přerov (pověření opatrovníci řešili u jednotlivých 
opatrovanců běžné životní potřeby – úhradu 
nájmu, stravy, oblečení a vybavení domácnosti, 
kontakt a jednání s ostatními státními nebo 
soukromými institucemi, nastavení a splátky 
dluhů apod.),

 poskytovalo odborné sociální poradenství oso-
bám ohroženým sociálním vyloučením z důvo-
du předchozí ústavní nebo ochranné výchovy ne-
bo výkonu trestu (zprostředkování kontaktu 
s úřadem práce, nabídka přechodného ubytování 
v ubytovnách),

 provádělo terénní práci v sociálně vyloučených 
lokalitách pro sociální šetření (monitorování stavu 
v sociálně vyloučených lokalitách, řešení aktuální 
situace, spolupráce s neziskovkami apod.),

 organizovalo výchovné a vzdělávací akce a poby-
ty pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí,
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 podávalo informace o možnostech a způsobech 
poskytování sociálních služeb (kontakty na 
Sociální služby města Přerova, p. o., neziskové 
organizace, aktualizace a vydávání katalogu 
poskytovatelů 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, vymá-
halo náhrady za vypravené pohřby,

 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 nepříz-

nivých 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. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti 
o byt)

Rozpočet původní:         7 000,00 Kč
Rozpočet upravený:         7 000,00 Kč
Plnění:                    12 000,00 Kč
% plnění:            174,3

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 zavedení do evidence 
žadatelů je u každého žadatele zjišťována bezdluž-
nost vůči městu a organizacím jím zřízeným či 
založeným. V průběhu I. pololetí bylo zaevidováno 
26 nových žádostí, v průběhu II. pololetí jich bylo 35.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti     
o DPS)

Rozpočet původní:       10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       10 000,00 Kč
Plnění:                      9 200,00 Kč
% plnění:             92,0

Jednalo se o příjem za jednorázovou náhradu výdajů 
na zaevidování žádosti do domu s pečovatelskou 
službou. Plnění těchto příjmů nelze odhadnout, neboť 
souvisí s počtem podaných žádostí. Pro vložení do 
evidence žadatelů je u každého žadatele zjišťována 
bezdlužnost vůči městu a organizacím jím zřízeným 
či založeným. V průběhu I. pololetí bylo zaevido-
váno 25 nových žádostí, ve II. pololetí 21 žádostí. 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-
chvílova)

Rozpočet původní:     320 000,00 Kč
Rozpočet upravený:    320 000,00 Kč
Plnění:                 309 645,00 Kč
% plnění:             96,8
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Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytování 
příspěvku ve výši odpisu DHM na 1 oběd pro 
poživatele starobních a plných invalidních důchodů 
s trvalým pobytem v Přerově. Jedná 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. Krato-
chvílova měsíčně fakturuje městu, po obdržení ji 
odvede na účet zřizovatele. V I. pololetí bylo odebrá-
no 60 437 obědů, což činí průměrně 335 obědů denně. 
Ve II. pololetí pak bylo odebráno 63 421 obědů, což 
představuje denní průměr 345 obědů.                                                          

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

Rozpočet původní: 2 561 100,00 Kč
Rozpočet upravený: 1 541 800,00 Kč
Plnění:                  1 541 642,00 Kč
% plnění:            100,0

Odvody odpisů nemovitého majetku tvořila příspěv-
ková organizace v souladu s platným odpisovým 
plánem. Odpisy byly vypočítány z hodnoty majetku 
na jednotlivých střediscích, výši odpisů pak organi-
zace v odpovídající výši obdržela v příspěvku od 
zřizovatele a odvedla zpět na účet zřizovatele. 
V souvislosti s přijatou změnou odpisového plánu 
byly provedeny nové výpočty odpisů a upraven plán 
organizace i výše příspěvku na odpisy a jeho 
odvodů. Na základě rozšíření paragrafového znění 
rozpočtové skladby platné od 01.01.2013 byl v roz-
počtu v průběhu roku rozdělen příspěvek na domov 
pro seniory a na domov se zvláštním režimem.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:       50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       50 000,00 Kč
Plnění:                      113 911,50 Kč
% plnění:           227,8

Jednalo se o příjmy jako přijaté náhrady po ukončení 
dědických řízení za vypravení pohřbů osobám 
pohřbívaných na náklady města. Jde o příjmy od 
dědiců nebo o přiznané zanechané hotovosti. Není-li 
dědiců, je podána žádost o náhradu nákladů na 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podmínkou 
podání žádosti je ukončené dědické řízení bez 

zanechání dědictví a doložení všech požadovaných 
dokumentů (úmrtní list, objednávka k vypravení 
pohřbu, faktura, doklad o úhradě aj.). Po vyhodno-
cení oprávněnosti nároku ministerstvo refunduje 
náklady za vypravení pohřbu. Je obtížné předem 
určit, kolik dědických řízení bude notáři řešeno 
a uzavřeno.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty)

Rozpočet původní:       3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:         3 000,00 Kč
Plnění:                      4 118,00 Kč
% plnění:          137,3

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. Oddě-
lení vedlo evidenci a distribuci lékařských předpisů. 
Povinnost města zabezpečit plynulou distribuci těchto 
lékařských předpisů a vytvářet pohotovostní zásobu 
určuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů a vyhláška 
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:                0,00 Kč
Plnění:                         26 000,00 Kč
% plnění:             90,0

Oddělením byla na základě vydaného rozhodnutí 
udělena soukromému subjektu sankční pokuta za 
porušení prodeje tabákových výrobků nezletilým 
osobám dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních      
k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky alkoholem a jinými návykovými látkami, 
ve znění pozdějších předpisů. Pokuta je subjektem 
splácena v měsíčních splátkách po 2 000 Kč (tj. 
24 000 Kč/rok). Další sankční platby byly uděleny 
za neoznačení prodejny zákazem prodeje alkoholu 
mladistvým.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Jednalo se o vyčíslené náklady řízení v souvislosti 
s projednáváním správního deliktu na oddělení dle 
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky alkoho-
lem a jinými návykovými látkami, ve znění pozděj-
ších předpisů. Náklady řízení byly vyčíslovány ke 
každé projednávané a udělené sankční platbě.
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Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet původní:       50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:      90 000,00 Kč
Plnění:                   88 015,00 Kč
% plnění:          97,8

Příjem byl tvořen finančními prostředky od obcí, 
jejichž občané byli umístěni do přerovského domova 
pro seniory nebo jim byl poskytnut byt v domě 
s pečovatelskou službou. Jednalo se o 1 občanku 
z Horní Moštěnice (domov pro seniory – příspěvek
ve výši 32 000 Kč) a 1 občanku ze Staré Vsi (dům 
s pečovatelskou službou – příspěvek 22 000 Kč). 
S každou z uvedených obcí byla uzavřena smlouva 
o poskytnutí finančního příspěvku jako jednorázové 
úhrady za poskytování sociálních služeb. Výše 
příspěvku je každoročně aktualizována a schvalo-
vána Radou města Přerova.
Oddělení oslovilo 13 obcí, jejichž občané jsou uži-
vateli 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 a své dary zaslaly obce Lazníky, 
Tršice, Křtomil, Majetín, Němčice nad Hanou, 
Radslavice a Dobrčice.

Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka)

Rozpočet původní:                0,00 Kč
Rozpočet upravený:        6 700,00 Kč
Plnění:                     6 726,00 Kč
% plnění:           100,4

Oddělení každoročně pořádá veřejnou sbírku pod 
vánočním stromem. Veřejná sbírka je pořádána na 
přelomu daného kalendářního roku. Vánoční sbírka 
2012/2013 byla pořádána pro o. p. s. Duševní zdraví 
a částka použita na nákup materiálu pro pracovní 
terapii, na sportovní a rehabilitační pomůcky. Koná-
ní sbírky proběhlo v souladu se zákonem č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyúčtování bylo osvědčeno Krajským úřadem 
Olomouckého kraje.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 
přimární prevence)

Rozpočet původní:                   18 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   18 000,00 Kč
Čerpání:                 17 986,92 Kč
% čerpání:                                         99,9   

Částka byla vyčleněna na realizaci činností a aktivit 
v oblasti zdravotnicko preventivních akcí pro nejširší 
veřejnost. V průběhu I. pololetí nebyla uskutečněna 
žádná činnost, ve II. pololetí roku se uskutečnil za 
finanční spoluúčasti města Den diabetu v Nemocnici 
Přerov (14.11.2013). K tomuto účelu byly nakoupeny 
zdravotnické pomůcky pro měření glykemie a spolu-
financováno vydání letáků a brožur o diabetu pro 
veřejnost.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                  120 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   120 000,00 Kč
Čerpání:                     92 333,00 Kč
% čerpání:                                       76,9   

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 I. pololetí byly uhrazeny nákla-
dy spojené s pohřbením 6 občanů, v průběhu II. po-
loletí bylo vypraveno 7 pohřbů. Průměrná cena za 
vypravení pohřbu se pohybovala kolem 7 000 Kč, 
další náklady vznikají v souvislosti s úhradou za 
vsyp do společného hrobu (cca 500 Kč). Tyto nákla-
dy byly přihlašovány v rámci projednávání dědického 
řízení, z části jsou povinni je uhradit pozůstalí, při 
nemajetnosti nebo při nezanechání pozůstalých se 
náklady nárokují u Ministerstva pro místní rozvoj.

Sociální služby města Přerova

Rozpočet původní:              28 012 800,00 Kč
Rozpočet upravený:              28 293 100,00 Kč
Čerpání:              28 292 942,00 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,
 domov se zvláštním režimem.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet původní:                    90 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   90 000,00 Kč
Čerpání:                    87 384,00 Kč
% čerpání:                                        97,1   

Tyto finanční prostředky byly vyčleněny na volno-
časové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin dle 
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zákona č. 359/1999 Sb., jejichž spis byl evidován 
u orgánu sociálně právní ochrany a mají trvalé 
bydliště ve městě Přerově. V I. pololetí vznikly 
náklady pouze s úhradou zálohové faktury na vý-
chovně vzdělávací pobyt. Ten se uskutečnil v době 
letních prázdnin již po několikáté v Jeseníkách 
v obci Lipová-lázně. Hlavním cílem bylo navázání 
nových přátelství, naučit děti vzájemně spolupra-
covat a pomáhat si. V rámci celotáborové hry „Cesta 
kolem světa“ děti plnily dovednostní i vědomostní 
úkoly, získávaly nové informace, poznatky a zážit-
ky. Tábora se zúčastnilo 20 dětí. V předvánočním 
období děti navštívily filmové představení v kině 
Hvězda a obdržely malý mikulášský balíček. Výdaje 
činily 39 945 Kč.

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 a vyžadující 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 
již po několikáté uskutečnil o letních prázdninách
v Beskydách v rekreačním středisku Zákopčí. Cílem 
pořádaných kurzů je výchovné působení směřující 
k nastavení pozitivních forem chování, vedení ke 
vzájemné toleranci a získávání správných sociálních 
a společenských návyků. Prostřednictvím her a sou-
těží jsou rozvíjeny všechny stránky osobnosti dětí. 
Kurzu se celkem zúčastnilo 30 dětí, z toho 20 
z Přerova a 10 z Kojetína. Velké části dětí (20) byl 
pobyt uhrazen z prostředků Úřadů práce v Přerově 
a v Kojetíně.

Další finanční prostředky byly čerpány na drobné 
dárky (sladkosti) pro děti umístěné v dětských 
domovech, které byly předávány při zákonem 
daných návštěvách sociálních pracovnic a na úhradu 
přepravy dítěte do zařízení (Ostrava, Olomouc).
Celkově tyto výdaje dosáhly částky 47 439 Kč.

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybra-
ným etnikům (projekt soužití)

Rozpočet původní:                   10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      9 700,00 Kč
Čerpání:                      9 500,00 Kč
% čerpání:                                         97,9   

Prostředky byly vyčleněny na realizaci Programu 
soužití ve městě Přerově, který vyplývá z dlouho-
dobého Strategického plánu ekonomického a územ-
ního rozvoje mikroregionu Přerov. Plánovaná akti-
vita se uskutečnila v září, kdy v areálu fotbalového 
klubu FK Kozlovice proběhla za finanční spolu-
účasti města tradiční akce Den soužití. Jeho hlavním 
organizátorem bylo občanské sdružení Imperio, které
spolupracovalo s občanským sdružením Kappa–Help 
a Policií ČR. Oddělení z vyčleněných finančních 
prostředků uhradilo pronájem fotbalového areálu 
v Kozlovicích. 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

Rozpočet původní:                   352 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  332 000,00 Kč
Čerpání:                   318 953,00 Kč
% čerpání:                                         96,1   

Finanční prostředky ve výši 309 645 Kč byly pou-
žity na úhradu části věcné režie (výše odpisů DHM) 
kalkulované ZŠS 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 fakturována statutárnímu městu Přerov. 
Přijatou částku následně ZŠS odvádělo zpět do 
rozpočtu zřizovatele. Za I. pololetí bylo celkem ode-
bráno 60 437 obědů, což představuje průměrně 335 
obědů denně. Ve II. pololetí bylo odebráno 63 421 
obědů, což představuje denní průměr 345 obědů. 
Částka 9 308 Kč byla vyhrazena na úhradu nákladů 
spojených s činností v procesu komunitního pláno-
vání. Ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce 
byl uspořádán seminář pro zástupce neziskových 
organizací na téma „Co bude znamenat nový 
občanský zákoník pro neziskové organizace?“. 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
prevence

Rozpočet původní:                       2 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       2 000,00 Kč
Čerpání:                       1 998,00 Kč
% čerpání:                                         99,9   
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Prostředky byly použity na úhradu nákladů spoje-
ných s pořádáním setkání s neziskovými organiza-
cemi, se kterými oddělení spolupracuje. Jednalo se 
o každoroční setkání zástupců neziskového 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. Toto proběhlo 
v prosinci roku 2013.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti (recepty aj.)

Rozpočet původní:                       3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                  969 300,00 Kč
Čerpání:                 258 385,00 Kč
% čerpání:                                       26,7   

Prostředky ve výši 3 175 Kč byly použity na úhradu 
nákladů za výrobu lékařských receptů s modrým 
pruhem a žádanek na opiáty, jejichž evidenci             
a distribuci má oddělení ve své kompetenci. Na 
základě požadavku byly tyto lékařské recepty 
a žádanky prostřednictvím oddělení prodávány 
oprávněným lékařům za výrobní cenu. Oddělení 
vedlo evidenci a distribuci lékařských předpisů. 
Povinnost 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 vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých 
přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu 
a o pravidlech používání lékařských předpisů. Prodej 
receptů a žádanek pověřeným lékařům na základě 
jejich požadavku se projevuje v příjmové části 

rozpočtu oddělení. 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče byl
poskytnut v souladu s § 47d odst. 3 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů a náleží obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností za každou uzavřenou 
dohodu o výkonu pěstounské péče ve výši 48 000 
Kč nebo jeho poměrné části a má charakter 
neinvestičního transferu. Základním účelem využití 
státního příspěvku je pokrytí nákladů na zajišťování 
pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo 
svěřeným dětem, následně pak na provádění dohledu 
nad výkonem pěstounské péče. Státní příspěvek na 
výkon pěstounské péče má v zákoně č. 359/1999 Sb. 
vymezen svůj statut – jedná se o státní příspěvek 
nikoliv dotaci. Proto se na tento transfer nevztahuje 
vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady     
a termíny finančního vypořádání. Pokud příjemce 
v daném kalendářním roce nevyčerpá prostředky 
státního příspěvku a pokud se nadále bude věnovat 
realizaci pěstounské péče, jsou nevyčerpané 
prostředky převedeny k čerpání do nového 
kalendářního roku.
Na základě počtu uzavřených dohod o výkonu 
pěstounské péče Magistrát města Přerova obdržel 
státní příspěvek v celkové výši 1 728 000 Kč.

V souladu s ustanoveními uvedeného zákona byly 
prioritně vyhodnoceny předpokládané nároky 
pěstounských rodin a pro přímou práci s nimi
(966 000 Kč), část prostředků byla poskytnuta na 
úhradu mzdových a provozních nákladů (762 000 
Kč). Odbor vnitřní správy si dle vlastní interní 
dohody částku rozdělil mezi oddělení informačních 
a komunikačních služeb, oddělení vnitřních služeb
a oddělení personální. Oddělení sociálních věcí          
a zdravotnictví použilo prostředky státní dotace 
k úhradě konkrétních požadavků pečujících osob na
školské a mimoškolské aktivity svěřených dětí –
školy v přírodě, ozdravné pobyty, letní tábory, na 
úhradu jazykových kurzů, doučování či hlídání 
v rámci respitní péče pěstounů. Pro pěstounské 
rodiny i jejich děti byl v termínu 22.11.–24.11.2013 
uspořádán na Rusavě víkendový pobyt s lektory,
kteří poskytli vzdělávací aktivity uložené zákonem 
č. 359/199 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí. Ve 
Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově 
bylo v rámci Kulatých stolů pro pěstouny zajišťo-
váno a pořádáno vzdělávání pěstounů, které bude 
realizováno i v roce 2014. Celkově tyto výdaje 
dosáhly částky 255 210 Kč.

Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     24 000,00 Kč
Čerpání:                     24 000,00 Kč
% čerpání:                                        100,0   

V roce 2012 byla v domově pro seniory umístěna 
občanka s trvalým pobytem v obci Majetín. Obec na 
základě uzavřené smlouvy přispěla na poskytování 
sociálních služeb jednorázovým finančním příspěv-
kem ve výši 32 000 Kč. Smlouva obsahuje ustano-
vení, že „V případě ukončení smlouvy do 1 roku od 
jejího uzavření bude předávajícímu vrácena poměrná 
část jednorázové úhrady.“ Paní v době kratší jednoho 
roku od umístění zemřela a obci přináležela vratka 
poměrné části příspěvku.

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 určeny pro vybrané 
nestátní neziskové organizace, které významně 
doplňují a zajišťují síť potřebných sociálních služeb 
ve městě. Jednalo se o tyto organizace: Oblastní 
spolek Českého červeného kříže, Oblastní charita 
Přerov, Sdružení MOST K ŽIVOTU, Armáda spásy 
v ČR, Centrum setkávání, o. s., Svaz tělesně posti-
žených v ČR a o. s. JSME TADY. V I. pololetí roku 
byla vyplacena z poskytnuté dotace částka ve výši 
50 %, zbývající část dotace pak byla vyplacena ve 
II. pololetí roku v souladu se smlouvou o dotaci.
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Grantový program v sociální oblasti a zdravot-
nictví

Rozpočet původní:                  700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                 672 000,00 Kč
Čerpání:                  672 000,00 Kč
% čerpání:                                         100,0   

Jednalo se o finanční prostředky na grantový pro-
gram vyhlášený statutárním městem Přerov pro rok 
2013 pro sociální oblast a zdravotnictví. V oblasti 
zdravotnictví byly finanční prostředky rozděleny na 
základě předložených projektů 3 žadatelům.
V oblasti sociální pak byly prostředky rozděleny 27
žadatelům na realizaci 29 projektů. 

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní 
služba lékáren, příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

Rozpočet původní:                 150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   125 000,00 Kč
Čerpání:                     81 500,00 Kč
% čerpání:                                           65,2

Finanční prostředky ve výši 30 000 Kč byly vyčle-
něny na poskytnutí dotace lékárnám na území města 
Přerova, které v průběhu roku 2013 zajišťovaly ve 
svých provozovnách pohotovostní službu o nedělích 
a státních svátcích. Z důvodu otevření nové lékárny 
v objektu hypermarketu Albert, která svou otevírací 
dobou 7 dnů v týdnu dostatečně pokrývá potřebnou 
službu, byla dotace lékárnám poskytnuta pouze za 
období od 01.01.2013 do 30.06.2013. Na základě 
předloženého rozpisu počtu služeb a vyčíslených 
částek pro jednotlivé lékárny došlo ke schválení a 
uzavření jednotlivých smluv. Rozpis služeb byl v I. 
pololetí pro veřejnost pravidelně zveřejňován 
v místním a regionálním tisku, na internetových 
stránkách města a na infotextu Kabelové televize 
Přerov. 
Další finanční prostředky byly vyčleněny na 
poskytnutí účelových dotací zařízením poskytujícím 
sociální služby občanům se zachovaným trvalým 
pobytem v Přerově. Tuto problematiku řeší schvá-
lený Metodický pokyn vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství č. 1, který určuje částku 500 Kč za 
každý měsíc pobytu 1 občana Přerova v zařízení 
zřizovaném jiným zřizovatelem. V I. pololetí byly 
poskytnuty dotace na přerovské občany pro Centrum 
Dominika Kokory a Domov pro seniory Tovačov.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva                           

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     30 000,00 Kč
Čerpání:                    29 965,31 Kč
% čerpání:                                          99,9   

Vánoční sbírka 2012/2013 byla pořádána pro o. p. s. 
Duševní zdraví a její výtěžek ve výši 9 965,31 Kč
byl použitý na nákup materiálu pro pracovní terapii, 
na sportovní a rehabilitační pomůcky. Konání sbírky 

proběhlo v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a vyúčtování bylo osvědčeno 
Krajským úřadem Olomouckého kraje. 
Občanské sdružení ALFA HANDICAP – sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského 
regionu obdrželo mimořádnou dotaci na akci Alfa-
olympiády pořádanou v rámci svých aktivit pro 
osoby se zdravotním postižením. Akce byla pořádá-
na v prostorách parku na Náměstí Svobody pro 
předem přihlášená družstva zdravotně postižených, 
jejich rodinných příslušníků a přátel. Akce byla 
úspěšná a setkala se s velkým ohlasem
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Pře-
rově obdržela mimořádnou dotaci na provoz organi-
zace s přihlédnutím ke krácené dotaci MPSV na 
registrovanou sociální službu. Toto občanské sdru-
žení aktivně spolupracuje se statutárním městem 
Přerovem v oblasti poskytování sociálních služeb 
pro zdravotně znevýhodněné osoby a seniory, 
současně provozuje půjčovnu kompenzačních pomů-
cek a poskytuje zázemí pro velkou část neziskových 
organizací v Přerově. 

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    

Byla poskytnuta mimořádná dotace pro Hospic na 
Svatém Kopečku. Jedná se o jediné zařízení tohoto 
typu v Olomouckém kraji, které již více než 10 let 
poskytuje specializovanou paliativní péči těžce 
nemocným pacientům (zejména onkologicky)           
v terminálním stadiu nemoci, jejichž zdravotní stav 
nevyžaduje pobyt v nemocnici. Více než 75 % 
klientů tohoto zařízení zde svůj život dožívá.  
Hospic na Svatém Kopečku po celou dobu své 
existence poskytuje péči i klientům z Přerova.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
prevence

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                      5 000,00 Kč
Čerpání:                       5 000,00 Kč
% čerpání:                                         100,0    
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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 to v následujících kategoriích:
 poskytovalo sociální a odborné poradenství

zejména při sociálních událostech, jako je zdra-
votní postižení nebo duševní onemocnění, závis-
lost 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 auto-
matech, zneužívání omamných a psychotropních 
látek, trestná činnost, oběti agrese, trestné 
činnosti a domácího násilí, ztráta přístřeší, nejisté 
a neadekvátní bydlení, nízké příjmy, nekompe-
tence hospodařit s finančními prostředky, 
zadlužení, neschopnost dostát stanoveným 
vyživovacím povinnostem. Poskytovalo poraden-
ství 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 po-
souzení životní situace klienta, individuálním 
plánování cílů a kroků, které povedou k jejich 
naplnění, realizaci přímé sociální práce s klien-
tem zaměřené na jeho změnu a zplnomocnění 
k tomu, aby sám dokázal ovlivňovat své sociální 
prostředí a měnit podmínky svého života.
V rámci všech výše uvedených činností 
evidovalo oddělení k 31.12.2013 celkem 1 643
aktivních klientů sociální práce. S ohledem na 
specifické podmínky v daném regionu byl patrný 
stále vzrůstající zájem o poskytované služby,

 realizovalo osvětové a preventivní aktivity
s cílem předcházet vzniku nepříznivých život-
ních situací klientů formou přednášek a besed.
V roce 2013 byla uskutečněna osvětová preven-
tivní a vzdělávací akce v souvislosti s Evropským 
rokem občanů pod názvem „Senioři, zastavte se 
na slovíčko“. Cílovou skupinou byli občanů 60+ 
žijící ve svém přirozeném domácím prostředí.

V roce 2013 akce oslovila cca 300 uživatelů domů 
s pečovatelskou službou na území státutárního 
města Přerova. Čestným hostem akce se stal 
poslanec Evropského parlamentu Jan Březina,

 vydávalo a evidovalo parkovací průkazy nále-
žející držitelům průkazů ZTP, ZTP/P. V průběhu 
roku 2013 bylo v rámci agendy obslouženo 473 
občanů se zdravotním znevýhodněním,

 spolupracovalo s jinými státními, samospráv-
nými či neziskovými institucemi v oblasti nasta-
vení a efektivní realizace sociální sítě v dané 
lokalitě.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             14 700,00 Kč
Čerpání:                    11 369,00 Kč
% čerpání:                                          77,3

Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů 
na pohoštění přednášejících, hostů, vystupujících        
a všech přítomných seniorů včetně nákupu materiálu
pro podávání občerstvení.

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 14 301 597 271,00             -                     -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Dvořákova 23 302 562 356,00             -                     -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Komenského 25 305 419 042,00             -                     55 999,00             -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Kouřílkova 2 306 1 101 946,00          -                     -                 6 460,00              6 460,00               1 200,00          5 260,00              

 Přerov, Kratochvílova 19 307 486 525,00             -                     -                 6 956,00              6 956,00               1 400,00          5 556,00              

 Přerov, Lešetín 5 308 539 482,00             -                     -                 -                      -                       -                  

 Přerov, Optiky 14 309 589 451,00             -                     -                 32 718,00            32 718,00             6 500,00          26 218,00            

 Přerov, U tenisu 2 313 732 161,00             -                     22 325,00             -                 -                      -                       -                  

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 428 571,00             -                     -                 -                      -                       -                  

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 1 008 053,00          -                     119 000,00           -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov - Újezdec, Hlavní 61 318 389 626,00             -                     49 067,00             -                 4 740,00              4 740,00               1 500,00          3 240,00              

 celkem za MŠ 6 854 484,00          -                     246 391,00           -                50 874,00            50 874,00             10 600,00        40 274,00           

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.A. Komenského a MŠ,   Přerov 

- Předmostí,  Hranická 14
348 3 231 635,00          -                       

-                 44 356,89            
44 356,89             

8 800,00          35 556,89            

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 687 885,00          -                       -                 54 317,00            54 317,00             10 863,00         43 454,00            

 Přerov, Trávník 27 349 2 514 559,00          12 000,00           24 000,00             -                 130 042,00          130 042,00           10 000,00         120 042,00          

 Přerov, Svisle 13 342 2 479 623,00          867 606,40         -                       -                 65 740,00            65 740,00             11 833,00         53 907,00            

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 2 423 331,00          -                       -                 120 088,50          120 088,50           2 000,00          118 088,50          

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 2 888 360,00          -                 103 898,00          103 898,00           15 585,00         88 313,00            

 Přerov, Želatovská 8 337 2 419 169,00          1 427 593,32      -                       -                 10 511,00            10 511,00             276,00             10 235,00            

 Přerov, U tenisu 4 340 2 977 946,00          -                       -                 62 677,00            62 677,00             12 500,00         50 177,00            

 ZŠ a MŠ, Přerov - Předmostí, 

 Pod skalkou 11 *)
314 1 586 164,00          -                       

-                 
-                       

 celkem za ZŠ 23 208 672,00        2 307 199,72      24 000,00             -                591 630,39          591 630,39           71 857,00        519 773,39         

*) ZŠ a MŠ Pod skalkou od 1.8.2013 sloučena se ZŠ J.A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14, která je nástupnickou organizací. 
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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, Kratochvílova 30 370 3 771 564,00          -                     150 000,00           -                 482 163,54          482 163,54           183,91             481 979,63          

 Přerov, U tenisu 4 *) 382 637 700,00             -                     -                       -                 -                       

 Přerov, Trávník 27 *) 385 796 593,00             -                     -                       -                 -                       

 Přerov - Předmostí, Hranická 14 *) 369 393 371,00             -                     -                       -                 -                       

 celkem za ŠJ 5 599 228,00          -                     150 000,00           -                482 163,54          482 163,54           183,91             481 979,63         

*) ŠJ U tenisu, Hranická a ZŠS Trávník od 1.8.2013 sloučena se ZŠS Přerov, Kratochvílova 30, která je nástupnickou organizací.

knihovna
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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 12 018 013,00        1 128 428,00      -                      -                -                     -                      -                  -                     

 Celkem za oddělení školství

 a mládeže x 47 680 397,00        3 435 627,72      420 391,00           -                1 124 667,93       1 124 667,93        82 640,91        1 042 027,02      

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok  2013

_______________________________________________________________________________

 obec pol. org. plnění v Kč

 Beňov 4121 5008 16 947,00              
 Bochoř 4121 5010 40 111,00              
 Buk 4121 5013 29 370,00              
 Čechy 4121 5016 2 128,00                
 Dobrčice 4121 5019 4 467,00                
 Domaželice 4121 5020 10 652,00              
 Dolní Nětčice 4121 5021 4 153,00                
 Dolní Újezd 4121 5023 1 662,00                
 Grymov 4121 5025 3 626,00                
 Kladníky 4121 5036 4 643,00                
 Lazníky 4121 5042 18 086,00              
 Lhotka 4121 5044 11 073,00              
 Lobodice 4121 5047 4 251,00                
 Nahošovice 4121 5052 929,00                   
 Nelešovice 4121 5053 929,00                   
 Oldřichov 4121 5054 3 005,00                
 Oplocany 4121 5057 1 662,00                
 Podolí 4121 5063 8 796,00                
 Prosenice 4121 5067 22 281,00              
 Přestavlky 4121 5069 4 555,00                
 Radkova Lhota 4121 5071 1 769,00                
 Radkovy 4121 5072 3 323,00                
 Radotín 4121 5073 2 077,00                
 Radvanice 4121 5074 22 979,00              
 Rokytnice 4121 5077 69 811,00              
 Sobíšky 4121 5082 10 947,00              
 Stará Ves 4121 5083 4 511,00                
 Šišma 4121 5087 9 994,00                
 Tučín 4121 5091 25 130,00              
 Věžky 4121 5096 8 312,00                
 Vlkoš 4121 5097 28 278,00              
 Veselíčko 4121 5098 16 656,00              
 Výkleky 4121 5100 884,00                   
 Zábeštní Lhota 4121 5101 11 058,00              
 Žákovice 4121 5103 884,00                   
 Želatovice 4121 5104 6 412,00                
 Majetín 4121 3051 11 629,00              
 Malá Morávka 4121 206 2 077,00                
 Krmelín 4121 207 929,00                   
 Roštění 4121 212 2 077,00                
 Záříčí 4121 227 1 662,00                
 Rymice 4121 252 1 857,00                

 Nová Dědina 4121 253 4 153,00                

 c e l k e m 440 735,00            

 subjekt pol. org. plnění v Kč

 Dětský domov Přerov 2324 280 10 363,00              

 Dětský domov Stará Ves 2324 281 -                        

 c e l k e m 10 363,00              

Přehled příjmů za dojíždějící žáky
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

___________________________________________________________________________________

347  Veslařský klub Přerov 70 000,00 6.1.2014

348  KBC Přerov 35 000,00 10.1.2014

349
 Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s.,
 Potápěčský klub Skorpen Přerov

35 000,00 8.1.2014

350  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 10 000,00 4.12.2013

351  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 10 000,00 4.12.2013

352  DRAGON FORCE PŘEROV 15 000,00 30.1.2014

353  Policejní sportovní klub Přerov 20 000,00 21.1.2014

354  "Florbalová škola Teiwaz, občanské sdružení" 5 000,00 31.1.2014

355  "Florbalová škola Teiwaz, občanské sdružení" 5 000,00 15.1.2014 5 000,00

356  "Florbalová škola Teiwaz, občanské sdružení" 20 000,00 31.1.2014

357  O4 20 000,00 9.1.2014

358  SK Mlýn Přerov 5 000,00 9.1.2014

359  Přerovský volejbalový klub o. s. 30 000,00 31.1.2014

360  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 17 000,00 17.1.2014

361  V. L., Přerov 15 000,00 30.1.2014

362  MORAVIAN DRAGONS 15 000,00 29.11.2013

363  MORAVIAN DRAGONS 15 000,00 29.11.2013

364  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 10 000,00 28.1.2014

365  Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec 50 000,00 28.1.2014

366  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 30.1.2014

367  TJ SPARTAK PŘEROV 2 000,00 30.1.2014

368  TJ SPARTAK PŘEROV 4 000,00 30.1.2014

369  TJ SPARTAK PŘEROV 55 000,00 30.1.2014

370  TJ SPARTAK PŘEROV 5 000,00 30.1.2014

372  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 30.1.2014

373  TJ SPARTAK PŘEROV 25 000,00 30.1.2014

374  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 30.1.2014

375  TJ SPARTAK PŘEROV 83 000,00 30.1.2014

376  TJ SPARTAK PŘEROV 45 000,00 30.1.2014

377  TJ SPARTAK PŘEROV 65 000,00 30.1.2014

378  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 30.1.2014

379  TJ SPARTAK PŘEROV 5 000,00 30.1.2014

380  CK Přerov 15 000,00 31.1.2014

381  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 30 000,00 30.1.2014

382  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 20 000,00 29.1.2014

383  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 15 000,00 16.12.2013

384  Sokolská župa Středomoravská - Kratoch. 15 000,00 25.11.2013

385  Superlifting řerov, o. s. 5 000,00 30.1.2014

386  Karate Přerov, o. s. 40 000,00 22.1.2014

387  Klub vodního póla Přerov 80 000,00 30.1.2014

388  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 6.1.2014

389  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 20.12.2013

Grantový program v oblasti sportu

číslo 

sml.
    název dotace celkem vráceno

vyúčtování 

podáno dne
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

___________________________________________________________________________________

390  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 10 000,00 7.1.2014

391  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 7.1.2014

392  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 7.1.2014

393  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 7.1.2014

394  E. K., Přerov 5 000,00 15.1.2014

395  Tělovýchovná jednota Sokol Henčlov 15 000,00 30.1.2014

396  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 5 000,00 9.12.2013

397  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 10 000,00 9.12.2013

398  Sbor dobrovolných Hasičů Henčlov 5 000,00 30.1.2014

399  Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice 15 000,00 29.1.2014

400  KMK Zubr Přerov 45 000,00 28.1.2014

401  PŘEROV MAMMOTHS 15 000,00 29.1.2014

402  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE 25 000,00 28.1.2014

403  Sportovní klub BADMINTON Přerov 15 000,00 30.1.2014

404  Sportovní klub BADMINTON Přerov 15 000,00 30.1.2014

405  Sportovní klub Přerov 25 000,00 29.1.2014

406  Sportovní klub Přerov 3 000,00 29.1.2014

407  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2014

408  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2014

409  Sportovní klub Přerov 25 000,00 29.1.2014

410  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2014

411  Sportovní klub Přerov 70 000,00 29.1.2014

412  Sportovní klub metané Strojař Přerov 5 000,00 27.1.2014

413  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 15 000,00 30.1.2014

414  Fitness AVE Přerov 30 000,00 31.1.2014

415  RSK Přerov o.s. 5 000,00 30.1.2014

416  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 20 000,00 31.1.2014

417  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 65 000,00 31.1.2014

418  JUDO SK Přerov o.s. 25 000,00 31.1.2014

419  Night Birds - inline hockey club Přerov 40 000,00 31.1.2014

420  J. B., Přerov 10 000,00 30.1.2014

421  TBS Přerov 20 000,00 31.1.2014

422  J. B., Přerov - Vinary 5 000,00 29.1.2014

423  Vodácký klub Přerov 5 000,00 22.1.2014

424  1. FC Viktorie Přerov o.s. 10 000,00 29.1.2014

425  Šachový klub Vinary 5 000,00 29.1.2014

427  Duha Klub Dlažka 50 000,00 17.1.2014

428  Duha Klub Dlažka 5 000,00 17.1.2014

429  Duha Klub Dlažka 5 000,00 17.1.2014

430  A. K., Horní Moštěnice 10 000,00 31.1.2014

431  Wasps Racing Přerov 5 000,00 28.1.2014

432  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 15 000,00 23.12.2013

433  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 10 000,00 23.12.2013

434  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 5 000,00 23.12.2013

 C E L K E M 1 745 000,00 5 000,00

vráceno
číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

___________________________________________________________________________________

436  Fotbalový klub KOZLOVICE 5 000,00 22.1.2014

437  Mykologický klub Přerov 20 000,00 29.1.2014

438  Český rybářský svaz, místní org. Přerov 7 000,00 10.1.2014

439  KERAMIKA ÚJEZDEC 5 000,00 16.12.2013

440  Český svaz žen o. s. 3 000,00 29.1.2014

441  Český svaz žen o. s. 5 000,00 29.1.2014

442  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 2 000,00 29.1.2014

443  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 3 000,00 29.1.2014

444  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 3 000,00 29.1.2014

445  Radioklub Přerov OK2KJU 5 000,00 30.1.2014

446  KERAMIKA ÚJEZDEC 2 000,00 16.12.2013

447  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Přerov 10 000,00 30.1.2014

448  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Přerov 10 000,00 30.1.2014

449  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 3 000,00 20.12.2013

450  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 2 000,00 20.12.2013

451  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 10 000,00 9.12.2013

452  Občanské sdružení Predmostenzis 8 000,00 29.1.2014 42,00

453  SCHOLA SERVIS - zařízení pro …, Prostějov 3 000,00 19.11.2013

454  SCHOLA SERVIS - zařízení pro …, Prostějov 2 000,00 19.11.2013

455  Český svaz chovatelů, Okresní org. Přerov 10 000,00 23.1.2014

456  Český svaz chovatelů, Okresní org. Přerov 5 000,00 23.1.2014

457  Centrum pro volný čas mládeže 2 000,00 29.1.2014

458  Centrum pro volný čas mládeže 8 000,00 29.1.2014

459  Centrum pro volný čas mládeže 2 000,00 29.1.2014

460  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 14 000,00 30.1.2014

461  "Moravský ornitologický spolek" 13 000,00 30.1.2014

462  Taneční škola Puls Přerov 15 000,00 29.1.2014

463  A. K., Horní Moštěnice 15 000,00 31.1.2014

464  Duha Klub Dlažka 30 000,00 17.1.2014

465  Skupina scénického šermu CORDIALLO o. s. 5 000,00 29.1.2014

466  ZČ Hnutí Brontosaurus Delfín 15 000,00 31.1.2014

467  Mateřské centrum Sluníčko 10 000,00 30.1.2014

 C E L K E M 252 000,00 42,00

dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno

číslo 

sml.
    název

Grantový program v oblasti volného času
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

___________________________________________________________________________________

3  HC ZUBR Přerov s. r. o. 5 000 000,00 30.1.2014

4  Fotbalový klub KOZLOVICE 130 000,00 22.1.2014

5  1. FC Viktorie Přerov o.s. 1 070 000,00 17.1.2014

6  Přerovský volejbalový klub o. s. 1 500 000,00 31.1.2014

7  TK PRECHEZA Přerov o. s. 400 000,00 29.1.2014

8  Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club 500 000,00 31.1.2014

9  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 90 000,00 28.1.2014

10  Sportovní klub Přerov 70 000,00 29.1.2014

11  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 90 000,00 15.1.2014

12  Sportovní klub Žeravice 90 000,00 31.1.2014

13  TJ SPARTAK PŘEROV 170 000,00 30.1.2014

 C E L K E M 9 110 000,00

735  KČT, odbor SK Přerov 6 000,00 29.1.2014

736  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE 20 000,00 28.1.2014

931  J. V., Přerov 10 000,00 30.1.2014

932  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 15 000,00 30.1.2014

933  DECARO RMG s. r. o. 50 000,00 20.1.2014

934  DECARO RMG s. r. o. 3 000,00 10.12.2013

1079  Fitness AVE Přerov 50 000,00 31.1.2014

1080  TJ SPARTAK PŘEROV 20 000,00 30.1.2014

1215  KBC Přerov 20 000,00 10.1.2014

1216  Fotbalový klub KOZLOVICE 50 000,00 22.1.2014

1217  TK PRECHEZA Přerov o. s. 200 000,00 29.1.2014

1218  Sokolská župa Středomoravská-Kratoch. 50 000,00 10.1.2014

1219  Přerovský volejbalový klub o. s. 250 000,00 31.1.2014

1220  Sportovní klub Žeravice 50 000,00 31.1.2014

1221  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 100 000,00 7.1.2014

1222  TJ SPARTAK PŘEROV 200 000,00 30.1.2014

1223  1. FC Viktorie Přerov o. s. 100 000,00 17.1.2014

1224  HC ZUBR Přerov s. r. o. 150 000,00 30.1.2014

1225  PŘEROV MAMMOTHS 25 000,00 29.1.2014

1226  TJ Sokol Přerov Handball Club 50 000,00 31.1.2014

1227  JUDO SK Přerov o. s. 5 000,00 31.1.2014

1228  Karate Přerov, o. s. 10 000,00 22.1.2014

 C E L K E M 1 434 000,00

Ostatní dotace v oblasti sportu 

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

Přímé podpory v oblasti sportu

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  Eva Jaremejková - 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

86  Oblastní spolek ČČK Přerov 748 000,00 29.1.2014

90  Sdružení MOST K ŽIVOTU 104 000,00 30.1.2014

92  Oblastní charita Přerov 673 000,00 29.1.2014

95  Jsme tady, o.s. 151 000,00 31.1.2014

151  Armáda spásy KC 133 000,00 27.1.2014

152  Armáda spásy AD 800 000,00 30.1.2014

153  Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.- místní organizace Přerov 246 000,00 27.1.2014

154  Centrum setkávání, o.s. 189 000,00 21.1.2014

 C E L K E M 3 044 000,00

Přímé podpory v sociální oblasti

Grantový program ve zdravotnictví

vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
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 Jsme tady, o. s. (výtěžek vánoční veřejné sbírky) 9 484,68vyúčtovává 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. Jolana Široká 3 570,00 8.1.2013

918  PharmDr. Jindřich Švarc 2 860,00 9.1.2013

911  Mgr. Vlasta Chytilová 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
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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. Jak vyplývá z názvu odboru, je jeho 
náplní především zajištění služeb pro občany, 
jmenovitě např. Czech point (ověřený výpis z ka-
tastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského 
rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového 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 posky-
tovaných služeb, možnost využívat více moderní 
způsoby obsluhy občana (elektronické systémy) 
a tyto dále vhodně rozšiřovat i na další úseky.  

Oddělení evidenčně správních agend a matriky

 zabezpečuje komplexní výkon státní správy 
v oblasti evidence obyvatel, občanských průka-
zů (dále OP), 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 OP 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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Na základě změn v zákoně o občanských průkazech 
z roku 2012 trval na pracovišti občanských průkazů 
v roce 2013 nárůst počtu žadatelů o OP, když nadále 
je agenda občanských průkazů a agenda cestovních 
dokladů vykonávána pouze ve třech fotokabinkách. 
Pracoviště provozuje i mobilní pracoviště (off-line 
procesy) pro nabírání žádostí o OP u imobilních 
občanů a také pro následné předání vyhotovených 
OP těmto občanům. V roce 2013 bylo uskutečněno 
61 výjezdů k imobilním občanům v celém správním 
obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností Přerov, při nichž bylo nabráno 242 žádostí 
o OP a předáno 238 vyhotovených OP. I pracoviště 
ohlašovny pobytu uskutečnilo 29 výjezdů k imobil-
ním občanům z důvodů provedení legalizace (ově-
ření pravosti podpisu) nebo změny trvalého pobytu.
V souvislosti s povinností vedení volebních okrsků 
v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí (RÚIAN) provádělo pracoviště evi-
dence obyvatel přiřazení čísla volebních okrsků 
k adresním místům v informačním systému evidence 
obyvatel a ve stanoveném termínu do 30.06.2013
provádělo kontrolu v rámci celého správního obvodu 
obce s rozšířenou působností.
Dnem 01.01.2013 nabyla účinnosti vyhláška           
č. 456/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou     
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších 
předpisů. Podstatná je příloha této vyhlášky, obsahu-
jící nový vzor ověřovací doložky pro vidimaci. 
Pracoviště matriky se podílelo na přípravě podkladů 
pro úpravu používaného softwaru a provedlo 
následně kontrolu provedených úprav.
Radou města Přerova byl schválen vnitřní předpis     
č. 31/2012 Pravidla konání svatebních obřadů ve
správním obvodu matričního úřadu Přerov, účinný 
od 01.01.2013. Součástí předpisu je i stanovení 
provozního poplatku za konání obřadu mimo stano-
venou dobu nebo stanovené místo. Pracoviště matriky 
v souvislosti s touto změnou se podílelo na přípravě 
podkladů pro aktualizaci webových stránek města 
Přerova týkajících se svatebních obřadů.
Za období roku 2013 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 11 340

žádosti cizích úřadů 311

vydáno OP se strojově čitelnými údaji 11 264

vydáno OP bez strojově čitelných údajů 383

skartováno OP 10 008

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 506

projednáno přestupků 1 344

z toho: v blokovém řízení 377

           vydání bloku na místě nezaplaceného 94

            domluvou 873

přestupky postoupené na oddělení přestupků 364

vydáno potvrzení o OP 3 037

provedeno změn v evidenci obyvatel 156

poskytnuto údajů z informačního systému 4 374

přijato žádostí o vydání cestovního pasu 3 890

vydáno e-Pasů 3 730

vydáno cestovních pasů typu Blesk 160

přijato oznámení o ztrátě, odcizení CP 97

skartováno cestovních pasů 2 938

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu

vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu 1 314

zasláno oznámení o vydání potvrzení o změně 
trvalého pobytu (dále TP)

212

oznámení vlastníkům objektů o změně v počtu 
osob přihlášených k TP

312

podáno žádostí o zrušení údaje o místu TP 276

vydáno výpisů evidence 195

počet provedených změn v evidenci 4 363

hlášení doručovací adresy 77

ověřování podpisů - legalizace 2 046

ověřování listin - vidimace 1 754

vydáno ověřených výstupů z informačních
systémů veřejné správy (Czech Point)
výpisy z Katastru nemovitostí 232

výpisy z Obchodního rejstříku 169

výpisy z rejstříku trestů 492

výpisy z živnostenského rejstříku 43

výpisy z registru řidičů 17

výpisy z registru kvalifikovaných dodavatelů 3

výpis z registru Autovraky 0

výpis z insolvenčního rejstříku 0

konverze dokumentů na žádost 131

konverze dokumentů z moci úřední 189

žádost o zřízení datové schránky 11

oznámení o zneplatnění přístupových údajů 
a vydání nových

33

výpisy za Základních registrů 8

Pracoviště matriky

počet zápisů v knize narozených 863

počet zápisů v knize manželství 154

z toho: církevních 10

            s cizinci 6

počet zápisů v knize úmrtí 667

vyhotoveno duplikátů matričních dokladů 1 180

z toho: pro tuzemsko 1 106

            pro cizinu 74

změny v matričních zápisech (určení a popření 
otcovství, osvojení, změny jména a příjmení, 
rozvody, opravy)

555

povolení změny jména a příjmení 36
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změna příjmení po rozvodu 9

žádost o nepřechýlené příjmení 19

volba druhého jména, volba jiného jména 
osvojenci

3

vydáno osvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

20

osvědčení k církevnímu sňatku 10

prominutí dokladů k uzavření manželství 6

povolení uzavřít manželství na jiném vhodném 
místě nebo mimo stanovenou dobu

15

počet provedených vyšších ověření dokladů pro 
cizinu

0

podklady pro zápis do zvláštní matriky Brno 20

zápisy určení otcovství 248

z toho: před narozením 179

            po narození 69

ověření podpisů – legalizace 303

ověřování listin – vidimace 219

počet vydaných veřejných listin o identifikaci 8

počet vydaných ověřených výstupů z inform. 
systému veřejné správy

5

Matriční úřad prováděl kontrolu vedení matričních 
knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve 
svém územním obvodu, tzn. u 9 matričních úřadů, 
vedl a aktualizoval sbírku listin a druhopisy matrič-
ních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady 
zařazené v jeho správním obvodu. Na základě účin-
nosti novel zákona o matrikách a zákona o ověřování 
upravil materiály pro konzultace a prováděné zkoušky. 

Dne 12.12.2013 pak připravil pracovní poradu matri-
kářek všech matričních úřadů, které jsou zařazeny 
do správního obvodu Magistrátu města Přerova.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                            2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Plnění:                                              2 476 885,00 Kč
% plnění:                                                103,2

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                 85 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              85 000,00 Kč
Plnění:                                                   98 491,81 Kč
% plnění:                                               115,9

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
(kopírování aj.)

Rozpočet původní:                                10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              10 000,00 Kč
Plnění:                                                      4 075,00 Kč
% plnění:                                                       40,8

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)

Rozpočet původní:                                       0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             30 000,00 Kč
Plnění:                                                   36 300,00 Kč
% plnění:                                                      121,0  

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                                 35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              35 000,00 Kč
Čerpání:                                                13 600,00 Kč
% čerpání:                                                 38,9

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 projednávalo 
oddělení, na základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv, i přestupky spáchané v 51 obcích správního 
obvodu Přerova, obce s rozšířenou působností.
Na oddělení přestupků je zpracovávána i agenda 
obecně prospěšných prací. Do konce roku 2013 bylo 
oddělením vedeno i řízení o ochraně práv podle § 5 
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Od 01.01.2014, kdy vstoupil 
v platnost nový občanský zákoník, v němž ochrana 
práv dle ust. § 5 již není zakotvena, nebude tato 
problematika oddělením dále řešena, ale přechází 
plně do pravomoci soudů. 
V prosinci 2013 byla ve spolupráci s odborem škol-
ství a sociálních věcí připravována změna – novela 
vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým 
se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, 
s tím, že oddělení přestupků bude nově projednávat 
ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou z výše 
uvedeného odboru i přestupky dle ust. § 59 písm. 
e, f, g, h, i, j) zákona č. 359/99 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí. 
Na základě stanoviska Ministerstva vnitra, odboru 
všeobecné správy uvedeného v zápise z 11.06.2013 
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bylo oddělení povinno respektovat a realizovat 
v praxi závěr veřejného ochránce práv ze dne 
30.11.2012, tj. vyrozumět o odložení věci osobu 
dotčenou přestupkem (resp. jednáním, které subjek-
tivně vnímá jako přestupek) bez ohledu na druh 
újmy, která této osobě byla způsobena, aby tato 
osoba popř. mohla svůj nárok bez zbytečných
průtahů uplatňovat u soudu.
Zpracování přestupků i zpráv o občanech pro potře-
by orgánů činných v trestním řízení byl prováděno 
za pomoci programu VITA, ve kterém pracovaly
všechny pracovnice oddělení, byla také používána 
spisová služba GEOVAP. Data pro vymáhání sankcí
byla dále zadávána do programu GINIS a jeho 
prostřednictvím předávána odboru ekonomiky. 
Pracovnice oddělení přestupků se na základě žádostí 
Policie České republiky dle trestního řádu účastnily 
provedení některých nutných procesních úkonů 
v zahájeném trestním řízení jako nezúčastněné 
osoby.

Přehled úkonů oddělení přestupků 

přestupky došlé od 01.01.2013 – 31.12.2013
(podezření ze spáchání přestupku)

1 988

nevyřízeno přestupků z minulého období 323

postoupeno jinam, odloženo 800

celkem projednáno    1 037

z toho v příkazním řízení    
           v blokovém řízení
           ve správním řízení    

484
223
330

případy, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody 15

počet odvolání 13

z toho vyhověno 
(i částečně – např. snížení pokuty) 

4

porušení obecně závazné vyhlášky města      4

přestupky proti veřejnému pořádku 47

přestupky proti občanskému soužití 325

přestupky proti majetku 296

ostatní 365

Na pokutách bylo uloženo 555 000 Kč, z toho bylo 
v blokovém řízení zaplaceno 67 500 Kč.

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

1 551

zpracováno zpráv o občanech – vyjádření           
k žádosti o zbrojní průkaz

269

Oddělení přestupků spolupracovalo 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 2013 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. V lednu 2013 se amnestie 
prezidenta ČR týkala celkem 19 osob odsouzených 
k výkonu trestu OPP, z nich 9 osob si trest odpraco-
valo v roce 2012 jen z části (celkem 827 odpracova-
ných hodin), 10 odsouzených nezapočalo s výkonem 
trestu OPP vůbec (tyto osoby nejsou v tabulce 
zahrnuty). V průběhu roku 2013 byl jedné osobě 
s celkovým počtem 200 hodin trest zrušen – uložen 
trest souhrnný. U dvou osob s celkovým počtem 550 
hodin byl v roce 2013 podán návrh na přeměnu 
trestu v trest nepodmíněný.

počet soudem uložených trestů 
k odpracování/počet hodin

22 /4244

z toho: trest zcela odpracovalo osob /počet  
            odpracovaných hodin

10 / 1730

            trest započalo a nedokončilo
            osob/počet odpracovaných hodin

5 /246

k 31.12.2013 trest odpracovávalo osob/počet 
odpracovaných hodin

5 /246

z předchozího roku trest odpracovalo
osob/odpracovaných hodin

0 /0

celkem odpracováno hodin 1976

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                                      500,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    500,00 Kč
Plnění:                                                        320,00 Kč
% plnění:                                                       64,0

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč
Plnění:                                                 411 173,81 Kč
% plnění:                                                     91,4

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Plnění:                                                   63 460,00 Kč
% plnění:                                                   126,9

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet původní:                               232 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                            232 200,00 Kč
Plnění:                                                 232 250,00 Kč
% plnění:                                                   100,0
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Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Čerpání:                                                   7 650,00 Kč
% čerpání:                                                     76,5

Využití finančních prostředků bylo předpokládáno 
na úhradu služeb znalců či tlumočníků v přestup-
kovém řízení. V průběhu roku byla položka čerpána 
ve 3 případech, a to dvakrát na tlumočnické služby 
a jednou na posudek z oboru zemědělství (stanovení 
způsobené škody na zemědělském porostu).

Oddělení dopravně správních agend

 komplexně zajišťovalo 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, pře-
stupky a správní delikty vyplývající ze zákona 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Při-
jatá oznámení byla především řešena ve správním 
řízení, v menší míře pak nastupovalo řešení v pří-
kazním řízení a minimálně v blokovém řízení.
Tento poměr byl dán zejména závažností projed-
návaných přestupků,

 vydávalo rozhodnutí o upuštění od zbytku sankce 
zákazu řízení všech motorových vozidel, rozhod-
nutí o podmínění či zrušení podmínění řidičského 
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.

Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), 
byla s účinností od 19.01.2013 zavedena tzv. objek-
tivní odpovědnost provozovatele vozidla. Jedná se 
o novou skutkovou podstatu správního deliktu, ze 
kterého lze při splnění zákonem předpokládaných 
podmínek shledat odpovědným provozovatele bez 
ohledu na to, že vozidlo v inkriminovanou dobu 
řídila zřejmě jiná osoba. Změna se tak významným 
způsobem dotkla postupu správních orgánů při 
zjišťování a projednávání takových situací v řízení 
o správním deliktu provozovatele vozidla. 
Na základě další novelizace zákona o silničním 
provozu došlo k významné změně u osob po výkonu 
trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího 
v zákazu řízení motorových vozidel nebo po 
upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu 
zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti 
spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. 
Tyto vyjmenované osoby jsou povinny podrobit se 
dopravně psychologickému vyšetření a prokázat 
zdravotní způsobilost. 

Přehled úkonů dle jednotlivých činností oddělení 

usnesení o postoupení přestupkové věci 31

záznam o odložení věci 128

blokové řízení 34

příkazní řízení 106

správní řízení – rozhodnutí uložením sankce 223

správní řízení – rozhodnutí o zastavení řízení 40

rozhodnutí o upuštění od zbytku sankce zákazu 
řízení všech motorových vozidel  a rozhodnutí            
o vrácení řidičských oprávnění (dále jen ŘO)

238

rozhodnutí o zrušení podmínění ŘO, rozhodnutí 
o podmínění ŘO a rozhodnutí o odnětí 
podmínění ŘO

381

rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu (dále 
jen ŘP)

70

výzva k vyzvednutí ŘP pro nezahájené řízení 7

odpovědi na žádosti pojišťoven 69

různé – odpovědi institucím, soudům apod. 41

Na pokutách bylo uloženo 1 937 150 Kč, z toho bylo 
v blokovém řízení uhrazeno 20 800 Kč.

Na oddělení je veden registr řidičů, ze kterého jsou 
vydávána data. Vydávány a vyměňovány byly ŘP
a mezinárodní ŘP, průkazy profesní způsobilosti 
řidiče a paměťové karty. S agendou je spojeno i vede-
ní bodového hodnocení řidiče (záznam bodů za spá-
chaný dopravní přestupek, odečítání bodů) a vedení 
správního řízení o námitkách proti záznamu bodů.  
V registru řidičů je vedeno 59 625 řidičů, 156 cizích 
řidičů (cizinců s českým ŘP), 2 946 neřidičů a 3 661
řidičů vlastnících průkaz profesní způsobilosti řidiče. 
Registr řidičů vydal v informačním systému „digitál-
ní tachograf“ 1 318 paměťových karet.
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S účinností od 01.01.2013 vstoupila v platnost novela 
zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, který umož-
ňuje exekutorovi vydat exekuční příkaz k pozasta-
vení ŘO povinnému. Na základě výše uvedeného 
došlo k novelizaci zákona o silničním provozu ve 
vztahu k podmínkám udělení a držení ŘO, důvodu 
pro odevzdání a vrácení ŘP.
Novelou zákona o silničním provozu dále došlo ke 
změnám v oblasti platnosti ŘP, nových skupin vozi-
del, věku žadatele o ŘO, v zápisu ŘO do ŘP. Nově 
byl taktéž upraven registr řidičů, kdy se zaznamenává 
platnost zdravotní způsobilosti, která se eviduje i do 
ŘP. K velkým změnám došlo ve vydávání průkazu 
profesní způsobilosti řidiče, jež se stala součástí ŘP
v podobě záznamu profesní způsobilosti řidiče.
V průběhu roku 2013 proběhla rozsáhlá povinná 
výměna ŘP vydaných od 01.01.2001 do 30.04.2004. 

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO

udělení, rozšíření ŘO 3 269

pozbytí, odnětí a podmínění ŘO 397

vydáno mezinárodních ŘP 224

vydáno nových ŘP 8 392

vydáno průkazů profesní způsobilosti řidiče 25

vydáno paměťových karet 1 318

zaevidováno přestupků a přečinů 3 199

výdej dat z registru řidičů 1 402

různé – např. odpovědi soudům, pohyb 
evidenčních karet řidiče

8 493

Na úseku registru silničních vozidel jsou přidělovány
silničním motorovým vozidlům registrační značky,
vydávána osvědčení o registraci a technický průkaz 
(přihlášení nového vozidla, přihlášení ojetého 
vozidla, změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla).
V roce 2013 došlo ke zrušení hromadného výdeje 
dat z centrálního registru vozidel Ministerstvem 
vnitra požadovaných exekutorskými úřady, kdy tato 
povinnost přešla na obecní úřady obce s rozšířenou 
působností. Tímto krokem byla znatelně rozšířena 
agenda výdeje dat z registru vozidel spojená 
s náročnou administrativní činností. Od roku 2012, 
kdy byl dán do provozu nový program centrálního 
registru vozidel, kdy převodem dat z předchozího 
programu došlo k chybnému a neúplnému převodu 
údajů o vozidlech i provozovatelích, stále přetrvává 
problém se zpracováním údajů v tomto systému. 

Přehled úkonů na úseku registru vozidel

schválení technické způsobilosti – individuální 
dovoz

569

stavby, přestavby 30

znovuobnovení původního VIN vozidla 11

1. evidování vozidla v ČR 1 172

změna registračního místa 1 091

odhlášení z registračního místa 0

vyřazení z provozu § 14 1 049

trvalý vývoz do zahraničí 352

výměna motoru nebo podvozku 8

změna barvy vozidla 74

změna vlastníka 370

výměna registrační značky a druhu registrační 
značky (SPZ)

423

technická prohlídka 576

blokace 769

vybavení/nestandardní provedení 646

výměna technického průkazu 290

oprava v záznamu vozidla 9 301

znovuzaevidování 6

osvědčení o registraci 796

odcizení vozidla 0

dočasné vyřazení z provozu 912

vrácení statutu provozované 545

změna registračního místa 1 091

avízo změny provozovatele 3 475

potvrzení změny provozovatele 3 987

různé např. dožádání státních institucí 2 400

Oddělení je také dopravním úřadem ve věcech taxi-
služby a městské autobusové dopravy (dále jen 
MAD), z hlediska samosprávy komplexně zajišťuje 
agendu MAD a agendu ostatní dopravní obslužnosti 
(dříve příměstské autobusové dopravy, dále jen 
ODO) tzn., že poskytuje zálohové platby na 
kompenzaci MAD a prokazatelnou ztrátu ODO, 
provádí kontrolu výdajů dopravců a roční zúčtování 
nákladů, tržeb a poskytnutých záloh. V oblasti MAD 
byly v roce 2013 provedeny 2 kontroly státního 
odborného dozoru.

Dne 01.05.2013 vešla v platnost novelizace zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě), 
která přinesla zásadní změny podmínek pro provo-
zování taxislužby a příležitostné osobní silniční 
dopravy. Všechna již evidovaná vozidla taxislužby 
musela být dopravním úřadem v roce 2013 nově 
zaevidována a ta, která nesplňovala podmínky 
novelizovaného zákona o silniční dopravě, byla 
vyřazena z evidence vozidel taxislužby. Novelizací 
zákona o silniční dopravě dále došlo ke změně 
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celého způsobu vydávání a platnosti průkazů o způ-
sobilosti řidičů taxislužby pro provozování taxi-
služby. Na základě těchto změn byla vydána nová 
obecně závazná vyhláška města Přerova č. 4/2013, 
o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo 
nabízení přepravy na území statutárního města 
Přerova a následnou změnu testů z právních před-
pisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele. 
Oddělení opakovaně informovalo všechny dopravce 
v taxislužbě a příslušníky Policie ČR DI Přerov 
o všech změnách zákona o silniční dopravě. V oblasti 
taxislužba bylo provedeno 25 kontrol státního odbor-
ného dozoru. Oddělení je také příslušným správním 
úřadem ve věci stanic měření emisí, v rámci státního 
odborného dozoru byly provedeny 3 kontroly stanic 
měření emisí. 

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu

vystavení průkazů řidičů taxislužby 95

zařazení vozidel taxislužby do evidence 50

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 29

stanice měření emisí 3

jízdní řády MAD 22

licence MAD 8

osvědčení MAD 1

zkoušky taxislužby – odzkoušení uchazeči 60

zkoušky taxislužby – počet vydaných osvědčení 44

Dále byla oddělením zajišťována agenda silničního 
správního úřadu ve věcech povolování zvláštního 
užívání pozemních komunikací a povolování uzaví-
rek a objížděk, vedena agenda spojená s místní 
a přechodnou úpravou provozu na pozemních komu-
nikacích a povolovány výjimky z těchto úprav 
(dopravní značení).
V průběhu roku byly provedeny na území statu-
tárního města Přerova rozsáhlé rekonstrukce vozovek 
spojené s úplným uzavřením krajských silnic v ul. 
Želatovská a Velké Novosady, povoleny uzavírky ve 
větším množství z důvodu lokální vysprávky 
i rozsáhlejší opravy místních komunikací ve městě. 
Pokračovala jednání ve věci omezení průjezdu 
nákladní dopravy nad 7,5 t v místní části Přerov IV –
Kozlovice, jejímž výsledkem bylo zahájení řízení 
o stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici 
II/434, podané správcem dotčené pozemní komuni-
kace, tj. Správou silnic Olomouckého kraje. Od 
začátku roku se změnila forma řízení o stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
ve věcech umístění zákazových a příkazových 
dopravních značek. Správní řízení se vede dle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, části šesté – opatření obecné povahy. 

Přehled úkonů silničního správního úřadu 

stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích

97

stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích

146

výjimky z místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích

24

zvláštní užívání pozemních komunikací 302
uzavírky, objížďky 66
koordinovaná stanoviska 249
vydaná vyjádření 20

Zkušební komisaři rozhodovali o vydání registrace 
k provozování autoškoly, vydávali rozhodnutí o změ-
nách v registraci autoškoly a především prováděli
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘO, zkoušky 
z odborné způsobilosti žadatelů o vrácení ŘP 
a zkoušky profesní způsobilosti. V roce 2013 byl 
novelizován zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změně některých zákonů. 

Přehled provedených zkoušek a rozhodnutí

zkoušky uchazečů o ŘO 801

zkoušky z odborné způsobilosti 45

zkoušky z profesní způsobilosti 55

opakovaná zkouška o ŘO 919

rozhodnutí o změně v registraci autoškoly 46

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 
žadatelů o řidičské oprávnění 

Rozpočet původní:                         1 100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             860 000,00 Kč
Plnění:                                                  856 800,00 Kč
% plnění:                                                       99,6

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                            5 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          5 810 000,00 Kč
Plnění:                                              6 582 075,00 Kč
% plnění:                                                    113,3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                            2 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 000 000,00 Kč
Plnění:                                              1 925 387,40 Kč
% plnění:                                                  96,3

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                               200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            200 000,00 Kč
Plnění:                                                221 553,16 Kč
% plnění:                                                 110,8

V příjmové části rozpočtu oddělení došlo k poklesu 
příjmů za vybrané správní poplatky uchazečů
o zkoušku odborné způsobilosti řidiče, proto byl 
rozpočet upravován. Důvodem bylo zřízení dalších 
pracovišť některých autoškol i mimo město Přerov 
a také méně žáků ve věku 18 let. Naopak byl navy-
šován příjem za správní poplatky, kde oproti roku
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2012 došlo k nárůstu příjmů u agendy ŘO. Příjmy za 
uložené pokuty a náklady řízení nelze spolehlivě 
odhadnout, jedná se o dosti vysoké částky, které jsou 
za dopravní přestupky ukládány. Svou roli hraje 
i povolení splátek a rozložení platby na delší dobu 
splatnosti. 

Výdajová část rozpočtu

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompen-
zace v městské a příměstské autobusové dopravě)

Rozpočet původní:                          31 800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        32 146 500,00 Kč
Čerpání:                                          32 033 450,00 Kč
% čerpání:                                                     99,5

Největším výdajem oddělení bylo zajištění dopravní 
obslužnosti a s tím spojené poskytnutí kompenzace 
dopravcům, a to jak u městské, tak příměstské 
dopravy. 

Bezpečnost silničního provozu 

Rozpočet původní:                                36 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                            113 900,00 Kč
Čerpání:                                                 74 212,00 Kč
% čerpání:                                                     65,2

Výdaje na znalecké posudky nebyly zcela vyčerpány.

Tyto jsou požadovány v závažných, sporných přípa-
dech dopravních přestupků a vždy, pokud se jedná 
o řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkohol. 
Skutečnost nelze předem spolehlivě odhadnout.

Oddělení obecní živnostenský úřad 

 vykonává státní správu v souladu se zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 
Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozděj-
ších 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 usta-
novení zákona o ochraně spotřebitele, o spotřeb-
ních daních, o povinném značení lihu, o omezení 
provozu zastaváren a jiných provozoven v noční 
době, o drahách, o civilním letectví,  

 oddělení vykonává poradenství v rámci systému 
„Spotřebitelský ombudsman“,   

 na oddělení je prováděna poradenská a informač-
ní služba České obchodní inspekce.

V činnosti živnostenských úřadů se zejména v 1. po-
lovině roku ještě projevil dopad novely zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, účinné od 01.06.2012 
(zákon č. 119/2012 Sb.), který znamenal zvýšení 
objemu registračních prací v oblasti koncesovaných 
živností. Novelou byly změněny podmínky provozo-
vání koncesované živnosti silniční motorové dopra-
vy, kdy došlo nejen ke změně názvu předmětu 
podnikání, ale především k úpravě zvláštní podmínky 
pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby 
prostřednictvím „velkých vozidel“. Zdejší živnosten-
ský úřad musel tedy postupně provést změnu roz-
hodnutí o udělení koncese u všech 571 dopravců ze 
svého správního obvodu. 
Dne 16.05.2013 zprovoznilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky systém „Spotřebitelský 
ombudsman“, s cílem pomoci spotřebitelům, poško-
zeným praktikami některých prodejců při uzavírání 
spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro 
jejich podnikání. Tento systém využívá síť 227 
obecních živnostenských úřadů a je založen na jejich 
spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi. 
Ze strany živnostenského úřadu byla poskytnuta 
pomoc 16 spotřebitelům, a to ve spolupráci se Sdru-
žením obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje 
a s Občanským sdružením spotřebitelů TEST (dTest). 
Dnem 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnosten-
ského zákona, vydaná ve Sbírce předpisů pod 
č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné nově 
reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin, když prodej těchto komodit zařadila do 
příslušné koncesované živnosti. Podle přechodných 
ustanovení citovaného zákona musí dosavadní 
prodejci získat koncesi nejpozději do 19.04.2014, ve 
správním obvodu zdejšího úřadu půjde cca o 2 000 
podnikatelských subjektů, což představuje enormní 
zátěž v registrační činnosti úřadu v krátkém časovém 
období s dopadem na omezení jiných činností, včetně 
živnostenské kontroly. Do konce roku 2013 takto 
požádalo o koncesi k prodeji kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin 346 podnikatelů. V souvis-
losti s Usnesením vlády ČR č. 735 ze dne 03.10.2013 
k realizaci „nulové tolerance k černému trhu s liho-
vinami“ pokračoval živnostenský úřad také v tomto 
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roce v kontrole prodejců lihovin, když provedl 76 
kontrol zaměřených na ověření původu prodávaných 
lihovin, tzv. rodný list lihoviny. 

Podnikání podle živnostenského zákona – přehled 
dokumentů vydaných v roce 2013

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO 1 986

rozhodnutí o udělení koncese 235

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost 279

rozhodnutí o zrušení ŽO 36

rozhodnutí o změně koncese 250

rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti 31

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 884

vyrozumění o provedení zápisu změn v ŽR 213

vyrozumění o pokračování provozování živnosti 291

vyrozumění o přerušení provozování živnosti 1 346

vyrozumění o shromáždění podkladů pro 
rozhodnutí aj.

99

vyrozumění o zápisu adresy pro vypořádání 
závazků

386

výzva dle § 57 odst. 2 živnostenského zákona 25

výpis ze ŽR 182

potvrzení o neexistenci zápisu v rejstříku 368

potvrzení o existenci zápisu v rejstříku 2

žádost o stanovisko ke koncesi 27

žádost o stanovisko ke změně koncese 167

oznámení o zahájení kontroly 629

oznámení příslušným úřadům 428

předání údajů Jednotného registračního 
formuláře příslušnému orgánu

96

ŽR – živnostenský rejstřík, ŽO – živnostenské oprávnění 

Celkový počet podnikatelů s platným živnostenským 
oprávněním k 31.12.2013 činil 13 834, z toho:       
 českých fyzických osob                              12 049
 českých právnických osob                            1 498
 zahraničních fyzických osob                           276
 zahraničních právnických osob                        11

Celkový počet živnostenských oprávnění podle druhů
živností a subjektu k 31.12.2013

živnosti fyzické 
osoby

právnické 
osoby

celkem

volná   9 478 1 448 10 926
řemeslné   5 122    821   5 943
vázané   1 348    406   1 754
koncesované      592    231      823
celkem 16 540 2 906 19 446

Kontrolní činnost

V souladu s právními předpisy byla prováděna kon-
trola živnostenských podnikatelů, za zjištěné poru-
šení právních předpisů byly ukládány sankce. Bylo 
uskutečněno 487 kontrolních šetření, z toho 369 
protokolů podle zákona o státní kontrole, uloženo
bylo 116 sankcí, z toho 106 v blokovém řízení.

Podnikání podle zákona o zemědělství

Oddělení v souladu se zákonem č. 85/2004 Sb., 
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zeměděl-
ství, ve znění pozdějších předpisů a některé další 
zákony, převzal od obecních úřadů do evidence 
zemědělského podnikatele. K datu 31.12.2012 bylo 
v evidenci:
 fyzických osob                                                300
 právnických osob                                              37

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 bude tedy vyvolána v případě podezření, že 
existuje rozpor mezi faktickým stavem a údaji 
vedenými v evidenci zemědělských podnikatelů. 
V roce 2013 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 služba ČOI ve 
městě Přerově. Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé, 
se mohli na pracovníky ČOI obracet s dotazy 
ohledně prodeje výrobků, zboží a poskytování 
služeb na vnitřním trhu, či jiné obdobné činnosti, 
poskytování spotřebitelských úvěrů, postupu při 
uplatnění odpovědnosti za vady výrobků (reklamace), 

postupu při reklamaci u zakoupeného zboží na 
předváděcích akcích, při uzavření kupní smlouvy či 
smlouvy o dílo, možnosti spotřebitele, když se dozví 
v médiích, že zakoupený výrobek může být
„nebezpečný“, co musí být 
uvedeno na výrobku a kdy 
musí vydat doklad o zakou-
pení zboží nebo poskytnuté 
službě, informace o možnos-
ti pořízení zboží v rámci tzv.
splátkového prodeje apod.
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Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                              750 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             650 000,00 Kč
Plnění:                                                 627 090,00 Kč
% plnění:                                                    96,58

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:                                                   62 350,00 Kč
% plnění:                                                    103,9

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
(náklady řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                               5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              5 000,00 Kč
Plnění:                                                    15 000,00 Kč
% plnění:                                                    300,0

Zprávu podala: Ing. Jitka Kočicová
vedoucí odboru evidenčních správních služeb               
a obecního živnostenského úřadu
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Odbor plnil v roce 2013 úkoly veřejné správy, a to 
zejména v přenesené působnosti, v agendách obecného 
stavebního úřadu, vyvlastňování, speciálního staveb-
ního úřadu, tvorby a ochrany životního prostředí, 
památkové péče a zemědělství. Příjmová část rozpočtu 
byla naplněna ze 149,25 % částkou 5 397 046,14 Kč. 
Výdajová část byla vyčerpána ve výši 1 311 879,28
Kč, což je 81,79 % 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 pláno-
vání 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   411
 obecný stavební úřad                    1 619
 vyvlastnění                          12

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           1 210 000,00 Kč
Plnění:                                                2 224 200,00 Kč
% plnění:                                                      183,8

Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním 
úřadem na základě vydaných rozhodnutí.

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:                              200 000,00 Kč
Plnění:                                                   205 000,00 Kč
% plnění:                                                      102,5

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:                                                   102 370,00 Kč
% plnění:                                                      341,23

Výdajová část rozpočtu

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              166 000,00 Kč
Čerpání:                                               101 065,72 Kč
% čerpání:                                                      60,9

Finanční prostředky byly v roce 2013 použity na 
pořízení znaleckých posudků, na úhradu nákladů 
řízení M. Č. dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostra-
vě a na provedení zabezpečovacích prací náhradním 
výkonem na ulici Škodova v Přerově.

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 oddělení zejména stanovovalo
podmínky 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 2013 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):
 ochrana přírody a krajiny        202
 památková péče         96
 ochrana ovzduší         114
 OZV zaplachtovací – samostatná působnost  18
 odpadové hospodářství           46
 posuzování vlivů na životní prostředí                  8
 integrovaná prevence                          12
 koordinovaná závazná stanoviska          249
 zvláštní užívání veřejného prostranství 

(samostatná působnost)            3
 rybářské lístky                                                   429

Příjmová část rozpočtu

Poplatky za znečišťování ovzduší

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč
Plnění:                                                       8 300,00 Kč
% plnění:                                                           -

Jednalo se o poplatky od provozovatelů malých 
zdrojů znečišťování ovzduší vyměřené na konci roku 
2012 (od roku 2013 provozovatel malého zdroje již 
není poplatníkem).
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Poplatky za uložení odpadů

Rozpočet původní:                             1 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           1 700 000,00 Kč
Plnění:                                               2 451 309,14 Kč
% plnění:                                                      144,2

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 
jinými původci než je město.

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Plnění:                                                  120 000,00 Kč
% plnění:                                                      240,0

Šlo 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:                                                     49 200,00 Kč
% plnění:                                                      98,4

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:                                                       4 000,00 Kč
% plnění:                                                        80,0 

Výdajová část rozpočtu 

Zachování a obnova kulturních památek (propa-
gace, konzultace)

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Čerpání:                                                 29 128,00 Kč
% čerpání:                                                     58,3

Finanční prostředky byly použity na zajištění 
propagace památek v rámci kampaně Dny 
evropského dědictví (pořízení propagačních 
materiálů, výlep plakátů, projekce na reklamním 
panelu fy Compekon s. r. o.) 

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-
tory aj.)

Rozpočet původní:                                175 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              120 000,00 Kč
Čerpání:                                                119 301,00 Kč
% čerpání:                                                        99,4

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 informačních 
panelech (fy Compekon, Denop) a měření těžkých 
kovů. Dále byly v rámci celoevropské kampaně 
Evropský týden mobility (spolupráce s provozovate-
lem MHD) pořízeny plnobarevné informační letáky    
o stavu ovzduší ve městě. V říjnu 2013 byly převede-
ny rozpočtovým opatření finanční prostředky ve výši 
55 000 Kč do rozpočtu odboru správy majetku a ko-
munálních služeb na pěstební opatření v zámeckém 
parku v Pavlovicích u Přerova včetně dopracování 
projektové dokumentace. Tyto prostředky byly pů-
vodně nárokovány na pořízení tabulí, jež by informo-
valy řidiče na příjezdových komunikacích do města        
o platnosti OZV č. 2/2010 o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných 
materiálů na území statutárního města Přerova. Dle
sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje nelze 
tyto tabule přiřadit k dopravnímu značení, ale jsou 
považovány za reklamní zařízení, které v současné 
době nelze do vozovek umisťovat.

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 (povinnost 
dle § 79 zákona o odpadech), kterou nebylo nutné 
v roce 2013 čerpat.

Ochrana druhů a stanovišť

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            100 000,00 Kč
Čerpání:                                                   83 351,50 Kč
% čerpání:                                                       83,4

Prostředky byly čerpány na průzkum a realizaci 
záchranného transferu obojživelníků v lokalitě 
přerovských lagun a na realizaci betonových nájezdů 
k usnadnění migrace obojživelníků v této lokalitě. 
Z důvodu nízkého počtu migrujících obojživelníků 
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nebylo nutné objednávat výstražné označení 
a upozornění o migraci. Dále byly pořízeny grafické 
návrhy včetně tisku 2 tabulí o oceněné Rybářské aleji 
(montáž do stávajících tabulí), bylo provedeno odbor-
né posouzení stavu a následné ošetření 2 ks stromů –
památný strom líska turecká, hrušeň v Předmostí 
a nakoupeno krmivo pro zimní přikrmování ptactva 
v parku Michalov. 

Ekologická výchova a osvěta

Rozpočet původní:                             104 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                           104 100,00 Kč
Čerpání:                                                  66 612,00 Kč
% čerpání:                                                        64,0

Finanční prostředky byly čerpány na dotisk 
barevného průvodce „Skleníky městského parku 
Michalov“, na zakoupení barevné publikace „Příroda 
Pobečví“ a na poskytnutí finančního příspěvku 
nejlepším mateřským a základním školám umístěným 
v soutěži ve sběru použitých baterií. Dále bylo 
hrazeno zakoupení rybářských lístků, tiskopisů           
a fólií, nákup pracovních rukavic a občerstvení pro 
účastníky každoroční akce „Ukliďme svět“.

Přímé podpory v oblasti EVVO

Rozpočet původní:                                250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             250 000,00 Kč
Čerpání:                                                250 000,00 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 

dle smlouvy bylo provedeno k datu 31.01.2014.

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                              150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                95 600,00 Kč
Čerpání:                                                   70 000,00 Kč
% čerpání:                                                          73,2

Finanční prostředky byly použity na poskytnutí 
dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
objektů celkem 1 fyzické osobě.

Ekologická výchova a osvěta

Rozpočet původní:                               150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              204 400,00 Kč
Čerpání:                                                202 119,16 Kč
% čerpání:                                                        98,9

V roce 2013 byly po schválení Zastupitelstvem města 
Přerova a v souladu se Zásadami pro poskytování 
dotací na aktivity v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty poskytnuty dotace 
původně celkem 7 subjektům (3 vlastním příspěv-
kovým organizacím, třem cizím příspěvkovým orga-
nizacím a jednomu občanskému sdružení) v celkové 
výši 148 400 Kč. Zbývající 2 subjekty (cizí příspěv-

kové organizace) nemohly být uspokojeny z důvodu 
nedostatku finančních prostředků. Z důvodu 
nevyčerpání dotací na obnovu exteriéru byl rozpočet 
dotací EVVO posílen o chybějící částku a celkem 
všech 9 žadatelů mohlo být uspokojeno. Z důvodu 
nevyčerpání dotace v plné výši dvěma subjekty byla 
vrácena nevyužitá částka v celkové výši 2 280,84 Kč.

Oddělení vodního hospodářství 
a zemědělství 

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní 
správy v rozsahu působnosti obecního úřadu, pověře-
ného 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 
OZV, vedlo řízení o pokutách dle zákona o obcích a
evidenci o jakosti vod od provozovatelů, za obec 
povolovalo pořádání veřejných vystoupení podle 
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
V roce 2013 byly oddělením na jednotlivých úsecích 
státní správy vydány následující počty individuálních 
správních opatření:
 vodní hospodářství          395
 zemědělský půdní fond          167
 veterinární opatření                          2
 myslivost                                    113
 lesy                        29
 týrání zvířat                        16
 rybářství             3
 lovecké lístky                          16

Příjmová část rozpočtu

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Plnění:                                                      9 478,00 Kč
% plnění:                                                          47,4



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 127 –

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:                                                     20 564,00 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.

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            250 000,00 Kč
Plnění:                                                 109 525,00 Kč
% plnění:                                                      43,8

Jednalo se o poplatky za zápis do rejstříku honební 
společnosti, poplatky za opatření vydaná speciálním 
stavebním úřadem na základě vydaných rozhodnutí 
(stavební povolení vodních děl – čističky odpadních 
vod, studny, kanalizace). 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:                                                     84 100,00 Kč
% plnění:                                                       93,4

Jednalo se o postihy za porušení obecně závazných 
předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, mysli-
vosti a vodoprávním úřadem uložené 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:                                                    9 000,00 Kč
% plnění:                                                      90,0

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 2013 nebylo třeba čerpat.

Celospolečenská funkce lesů

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              374 000,00 Kč
Čerpání:                                                373 916,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně 
uvolňované ze státního rozpočtu na úhradu za výkon 
odborného 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 zpevňu-
jících 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:                                                  14 704,00 Kč
% čerpání:                                                       73,5

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 2013 byly prostředky čerpány na pořízení 
tiskopisů, průkazů a odznaků pro výkon myslivecké 
stráže a plomb pro označování ulovené zvěře. 

Ostatní správa ve vodním hospodářství

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                60 000,00 Kč
Čerpání:                                                   1 681,90 Kč
% čerpání:                                                         2,8

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 2013 byly čerpány pouze na provedení 
laboratorního rozboru povrchové vody z významného 
vodního toku Bečva.

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, 
předložil útvar interního auditu vedoucímu orgánu 
veřejné správy roční zprávu o výsledcích interního 
auditu za rok 2013. Tato zpráva:
 obecně zhodnocuje kvalitu vnitřního kontrolního 

systému,
 analyzuje výskyt závažných nedostatků, které ne-

příznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy
v rámci výkonu jednotlivých interních auditů, 

 předkládá návrhy doporučení z jednotlivých inter-
ních auditů k odstranění nedostatků, zamezení či 
zmírnění rizik. 

Detailní zpráva interního auditora byla předložena 
nad rámec povinností ze zákona také Radě města 
Přerova na její schůzi dne 12.02.2014.
Činnosti interního auditu byly zajišťovány 1 pracov-
níkem, který je přímo podřízen primátorovi města 
Přerova a organizačně oddělen od řídících a výkon-
ných struktur.

Výkon auditní činnosti byl zajišťován na základě 
plánu interního auditu na rok 2013 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 
malého či velkého rozsahu a ověřování správnosti 
prováděných operací.

V souladu s ustanovením § 28 zákona o finanční 
kontrole poskytoval interní auditor poradenskou 
a konzultační činnost odborům magistrátu a příspěv-
kovým organizacím. Nejčastěji se konzultace týkaly 
oblasti finančního řízení a kontroly, hospodaření 
s finančními prostředky a majetkem, poskytování 
dotací, zadávání veřejných zakázek. Interní auditor 
se podílel na přípravě a aktualizaci právních a vnitř-
ních předpisů, prováděl výměnu zkušeností a dobré 
praxe s kolegy z jiných měst.

V průběhu roku byly vykonány 3 interní audity a 2 
mimořádné kontroly a navržena doporučení ke zkva-
litnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu 
veřejné správy. Audit týkající se oddělení bytové 
správy byl rozdělen na 3 části, vzhledem k rozsahu 
předmětu interního auditu a zjištěných nedostatků již 
na začátku výkonu auditu, které bylo nutné ihned 
odstranit a nastavit žádoucí stav. Kontrola se týkala 
prověření užívání výslechové místnosti v budově 
Chemoprojektu v souladu se smlouvou o výpůjčce 
a poskytnuté dotaci, a kontrol dotací poskytnutých 
subjektu TJ Spartak Přerov.
Interním auditorem bylo navrženo 24 doporučení 
k nápravě a ke snížení možnosti vzniku rizik. Dopo-
ručení byla ze strany auditovaných subjektů přijata 
nebo je jejich přijetí v řešení např. změny vnitřních 
předpisů, projednání v orgánech města apod. 

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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Uskutečněné interní audity v roce 2013

Typ auditu Auditovaný odbor Pozn:

1/13 hodnotící zpráva za rok 2012
 zpracování roční zprávy o výsled-

cích finančních kontrol zasíláno na 
Krajský úřad Olomouckého kraje

 zjištění v rámci přezkoumání hospo-
daření od externího auditora

 auditovanéodbory v roce 2012
a monitoring auditů z přede-
šlých let

 PO města Přerova
 odbory magistrátu

 zpracování výsledků finančních kontrol za 23
PO a MMPr jako celku

 zpráva o odstranění nedostatků vypracovaná 
auditovanými subjekty

2/13 část A:
Audit činnosti oddělení bytové správy,

účinnost vnitřního kontrolního systé-
mu – audit zaměřen na vyhotovení 
objednávek a jejich evidenci, skutečně 
vykonané a fakturované služby, do-
dávky, stavební práce,úroveň kontroly 
ze strany zaměstnanců při převzetí
předmětu plnění, opodstatněnost výše 
výdajů

 odbor správy majetku a komu-

nálních služeb
1) zjištěna absence v dodržování vnitřních před-

pisů (oběh účetních dokladů, systém účetnictví
atd.) a zákonných předpisů (zákon o finanční 
kontrole) např.:

 objednávky bez přesné specifikace, co je poža-
dováno,množství, typy zařizovacích předmětů,
druh materiálu,

 dohodnutá cena dle objednávky nebyla dodr-
žena a odchylka řádně nebo vůbec zdůvodněna 
a odsouhlasena příkazcem operace a správcem
rozpočtu,

 fakturovány práce, které byly vykonány, ale 
nebyly objednány,

 faktury bez přesné specifikace – položkového 
rozpisu,

 početní chyby ve fakturách,
 objemy stavebních prací a dodávek, služeb 

zadávány úzkému kruhu dodavatelů bez 
poptávkového řízení a patřičného živnosten-
ského oprávnění,

2) zjištěna absence při provádění kontroly před-
mětu plnění při předání díla včetně dodání 
veškerých podkladů:

 nedůslednost zaměstnanců při fyzickém pře-
dání díla, neúplnost předávacích protokolů,

 nadhodnoceny stavební práce a dodávky v po-
rovnání s jinými dodavateli,

3) nedůslednost při dodržování ustanovení nájem-

ních smluv, například:
 výměna zařizovacích předmětů do městských 

bytů bez zdůvodnění.
3/13 část B: 
Audit činnosti oddělení bytové správy,

účinnost vnitřního kontrolního systé-
mu – audit zaměřen na dodržování 
postupu při zadávání zakázek malého 
rozsahu

 odbor správy majetku a komu-
nálních služeb

Zjištěna absence dodržování vnitřního předpisu 
týkající se zakázek malého rozsahu a zákona 
o finanční kontrole, například:
 cena díla navýšena o vícepráce, aniž byly 

schváleny příkazcem operace a správcem 
rozpočtu,

 cena navýšena pouze zápisem ve stavebním 
deníku, bez uzavření dodatku či nové objed-
návky,

 výzva pro podání nabídek obsahovala diskri-
minační ujednání,

 v protokole o předání díla v případě nedodělků 
nebyl uveden termín odstranění a v závislosti 
s tímto nebyla provedena pozastávka fakturace 
jak bylo uvedeno ve smlouvě o dílo.

4/13 část C:
Audit činnosti oddělení bytové správy,
účinnost vnitřního kontrolního systé-
mu, audit zaměřen na:
 existenci centrální evidence plat-

ných smluv za služby, dodávky na 
dobu určitou a neurčitou včetně 
dodatků

 odbor správy majetku a komu-
nálních služeb

 neexistence evidence smluv, nutnost prove-
dení analýzy smluv s cílem zajištění plnění 
povinností při hospodaření s veřejnými 
prostředky,

 prověření smluv z hlediska hospodárnosti
a účelnosti, efektivnosti,

 neexistence evidence předmětů ve skladě,
 provádět nákup zařizovacích předmětů pouze 

pokud to smlouva ukládá.
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 existenci seznamu, inventarizace 
předmětů umístěných ve skladě 
bytové správy na výstavišti

 prověření vedení spisů pohledávek 
po lhůtě splatnosti na dlužném 
nájemném a souvisejících služeb

 neexistence „kultury spisu“ nutnost vyhoto-
vení seznamu jednotlivých úkonů ve spise 
včetně časových údajů z titulu přehlednosti, 
rychlejší orientace a nezanedbání zákonných 
lhůt (promlčení atd.),

 opomenutí přeúčtovat nedobytné pohledávky 
z titulu zastavení exekuce pro nemajetnost na 
podrozvahu, aby se nevytvářely opravné 
položky.

5/13
Audit evidence, vyúčtování, inventari-
zace a odvod hotovosti z pokutových 
bloků v souvislosti se změnou Poky-
nu MF (účinnost od 01.01.2013)

 odbor evidenčních správních 
služeb a obecního živnosten-
ského úřadu

 městská policie

 nedodržení vnitřní směrnice o pokutových 
blocích městskou policií (nedodržena stano-
vená částka odvodu a termín odvodu částek).

6/13
Audit vyřazení movitého majetku
a jeho likvidace, audit byl rozšířen 
o kontrolu předání majetku příspěv-
kovým organizacím

 odbory magistrátu¨
 městská policie

 doporučení řešit nepotřebný movitý majetek 
bez zbytečného odkladu včetně důvodu a způ-
sobu likvidace,

 důslednější vyplňování vyřazovacích proto-
kolů, konkrétně důvod vyřazení, způsob 
naložení s vyřazeným majetkem atd.,

 přenášet informace z hlavní inventarizační 
komise vedoucím odborů,

 nedostatky související při předání majetku 
příspěvkovým organizacím

 majetek schválen orgány města, ale dodatek 
nebyl uzavřen,

 majetek fyzicky předán organizaci, ale předá-
vací protokol neexistuje,

 majetek předán organizaci, ale na majetkových 
účtech zřizovatele je veden nadále, odepisuje 
se a inventarizuje,

 majetek předán k užívání organizaci pouze na 
základě předávacího protokolu, bez schválení 
v orgánech města.

Posouzení úrovně a účinnosti VKS (tzn. fungování 
řídící kontroly) interním auditorem

Provedené audity a kontroly v roce 2013 ukázaly, že 
v některých oblastech se objevily nedostatky v nasta-
vení a fungování finančního řízení a kontroly v odpo-
vědnosti řídících pracovníků. Mezi nedostatky lze 
obecně uvést:
 ne vždy byly doloženy k zaúčtování doklady 

s úplnými přílohami, např. podrobná specifikace
(položkový rozpis), dodací listy,

 nesoulad mezi požadovanými pracemi dle objed-
návky za předem dohodnutou cenu a skutečně 
provedenými pracemi za cenu vyšší nebo prove-
deny práce nad rámec objednávky bez schválení 
a odůvodnění odpovědných pracovníků,

 nedodržování postupů při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu – porušení vnitřní směr-
nice, problematické posuzování víceprací a dělení 
zakázek, zadávání užšímu okruhu dodavatelů,

 nesoulad mezi projektovou dokumentací a sku-
tečným stavem realizovaného projektu – vznik 
víceprací,

 nedostatečná kontrola ze strany zaměstnanců při 
převzetí předmětu plnění,

 nedůslednost vyhotovení předávacích protokolů 
– vliv na účetnictví, uplatnění reklamací atd.,

 nedostatky v dodržování zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví (podrozvaha, odepisování),

 nedostatečná komunikace odborů se zřízenými 
a založenými organizacemi a naopak atd.

Na základě provedených auditů lze konstatovat, že 
vnitřní kontrolní systém na Magistrátu města Přero-
va je v auditovaných oblastech přiměřený, avšak ne 
dostačující.

Zprávu podala: Ing. Marcela Herbríková
Interní auditor
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Městská policie Přerov (dále jen MP) zabezpečovala 
převážně místní záležitosti veřejného pořádku 
v rámci působnosti 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 dodržování pravidel občanského soužití, odha-
lovali a řešili přestupky, jejichž projednávání je 
v působnosti obce a upozorňovali fyzické a právnické 
osoby na nedostatky a prováděli opatření k jejich 
odstranění. 

K 01.01.2013 bylo do MP zařazeno 51 zaměstnanců. 
Z uvedeného počtu bylo 50 strážníků a 1 admini-
strativní pracovnice. Na základě požadavku ředitele 

MP Rada města Přerova navýšila tabulkový stav MP
o 2 místa, k 31.12.2013 tento činil 53 zaměstnanců.

V roce 2013 bylo strážníky MP zjištěno a řešeno 
celkem 5 941 přestupků. Za tyto přestupky byly ulo-
ženy blokové pokuty v celkové výši 1 055 400 Kč;
částka byla řádně odvedena na účet statutárního města 
Přerova. Celkem bylo uloženo 1 143 ks blokových 
pokut na místě nezaplacených a na odbor ekonomiky
byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu 
na místě nezaplacenou v celkové výši 527 300 Kč. 
TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu 
vozidla – tzv. botička) byl použit ve 2 588 případech. 
Dále bylo zjištěno celkem 133 podezření z trestných 
činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům 
činným 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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Díky vyššímu procentu obyvatel romského etnika 
bylo statutární město Přerov v hledáčku extrémistic-
kých skupin. Tato skutečnost se projevila v realizaci 
různých pochodů či shromáždění např. Dělnické
strany sociální spravedlnosti. V roce 2013 byla na 
území města Přerova ohlášena demonstrace jedné 
pravicové strany, která nakonec pro malý počet 
účastníků neproběhla. Každopádně problémy soužití 
majoritní společnosti s výše uvedeným etnikem stále 
vyvolávaly nemalé napětí. Za účelem předejití mož-
né eskalace výše uvedeného napětí mezi obyvateli 
Přerova byla zvýšena činnost MP v sociálně vylou-
čených oblastech (Husova, Kojetínská, Škodova, 
Denisova a blízkém okolí). Výkon zde byl vykonáván 
v rámci personálních možností a v návaznosti na 
aktuální úkoly. Za účelem maximálního výskytu 
hlídky v této oblasti bylo v rámci spolupráce 
s Policií ČR zajištěno i sociální zázemí v prostorách 
obvodního oddělení Policie ČR. Dalším sociálně 
patologickým jevem, který sužoval město Přerov 
byla celorepublikově neřešená problematika zvyšují-
cího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním 
zásadním způsobem narušovali veřejný pořádek. 
Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné 
pro částečné omezení působení těchto sociálně 
nepřizpůsobivých osob, bylo vydání tzv. „suché“ 
vyhlášky zakazující popíjení alkoholických nápojů
na některých veřejných prostranstvích.  

Od roku 2010 je pořádková jednotka MP Přerov 
součástí programu výcviku pořádkových sil Policie 
ČR Olomouckého kraje a za svůj profesní přístup si 
získala značný respekt. Stala se stabilní součástí 
bezpečnostních opatření v souvislosti s rizikovými 
hokejovými zápasy, jejichž účelem je zajistit veřejný 
pořádek ve městě Přerově. Jednalo se o doprovody 
rizikových skupin z vlakového 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 extré-
mistických stran či obdobných seskupení.

I v roce 2013 probíhala činnost strážníků v celkem 
29 regionech na území města Přerova a jeho míst-

ních částech, kdy 31 strážníků MP v rámci územní 
odpovědnosti pravidelně o víkendech provádělo po-
chůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků,
které se následně v součinnosti s dalšími subjekty 
odstraňovaly (Technické služby města Přerova, s. r. o.,
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Konvička, s. r. o.,

Správa silnic a dálnic Olomouckého kraje, KISmP, 
apod.). V každém regionu strážník kontaktoval pově-
řenou osobu a dotazoval se na problémy v oblasti 
bezpečnosti a veřejného pořádku.

Městský dohlížecí kamerový systém byl tvořen 16 
kamerovými body. Během roku 2013 byl zřízen 
nový kamerový bod na budově ZŠ Trávník, díky 
němuž bylo možné zefektivnit dohled nad veřejným 
pořádkem v blízkém okolí školy. Nadále probíhal
přechod městského dohlížecího kamerového systému 
(MDKS) z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optickou 
síť. MDKS byl veliteli a dispečery směn stabilně 
využíván pro plnění úkolů MP. Průběžně záznam 
z kamer vytěžovala i Policie ČR, které bylo předáno 
k dalšímu řešení 62 pořízených záznamů.

Na základě „tabákového“ zákona zajišťovala MP
převoz osob, které byly pod vlivem alkoholu a byly
nebezpečné sobě či okolí. V roce 2013 proběhlo 9 
převozů na protialkoholní záchytnou stanici nasmlou-
vanou přepravní službou a 10 převozů služebním 
vozidlem. Většinu podnapilých osob však strážníci 
tzv. rozchodili přímo v terénu. V 295 případech byl 
proveden zásah proti skupinkám bezdomovců. 

Díky novele zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích získala MP opět oprávnění provádět měření 
rychlosti bez nesmyslných omezení. V roce 2013 
bylo strážníky provedeno 33 měření rychlosti, při 
kterých bylo zjištěno 162 případů porušení rychlosti. 

Příjmová část rozpočtu

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                          1 260 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 340 000,00 Kč
Plnění:                             1 418 884,56 Kč
% plnění:            105,9

Výdajová část rozpočtu

Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            15 000,00 Kč
Čerpání:                                                  15 000,00 Kč
% čerpání:           100,0

MP pořádala 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.
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Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence 
kriminality)

Rozpočet původní:      57 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       57 000,00 Kč
Čerpání:       56 929,62 Kč
% čerpání:           99,9

Městská policie „preventisti“ realizovala školení 
pracovníků pracovní skupiny prevence kriminality 
v rámci statutárního města Přerova za účelem stano-
vení jednotného a co nejúčelnějšího postupu všech 
členů této skupiny. Během společného semináře si 
účastníci navzájem vyměňovali nové odborné 
poznatky a zároveň reagovali na nově vzniklé 
negativní sociální chování žáků škol, které vyžaduje 
odbornou konzultaci a pomoc ze strany širšího 
spektra preventistů. Cena školení činila 12 223 Kč.
Hlavní činností preventistů zůstávala přednášková 
činnost na školách, kde v rámci preventivní výchovy 
předávali žákům pracovní a reklamní předměty.
V rámci své hlavní náplně se aktivně zapojili do 
„dne bezpečnosti“ v městysu Brodek u Přerova. 
S pracovníky ostatních složek Integrovaného záchran-

ného systému prezentovali činnost strážníků MP 
a výrazně dětem i dospělým zpříjemnili den.

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

Rozpočet původní:       35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:       35 000,00 Kč
Čerpání:     34 905,00 Kč
% čerpání:            99,7

Městská policie „záchranáři“ zajistila lezecký 
soustředěný výcvik skupině záchranářů v okolí města 
Jeseník. Instruktoři zaměřili výcvik na pohyb ve 
vodě za využití lanových a záchranářských pomůcek. 

Druhým hlavním tématem se stal nácvik vytahování 
osob nahoru za použití „protiváhy“ záchrance. Cílem 
bylo procvičit typ záchrany v malém počtu záchra-
nářů. Cena výcviku činila 26 102 Kč. Další výcvik 
byl zaměřen na plavbu ve člunech. Na Skašovských 
jezerech záchranáři trénovali jízdu motorovým 
člunem, jeho ovládání a manévrování. Praktický 
nácvik plavby v nafukovacích člunech se uskutečnil 
na řece Bečvě a Moravici.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                1 982 500,00 Kč
Rozpočet upravený: 3 167 600,00 Kč
Čerpání:                2 105 738,91 Kč
% čerpání:            66,5

MP v 1. polovině roku rozšířila v rámci modernizace 
databázový program o modul „tablet“ (96 800 Kč) 
a 2 ks tabletů (37 535 Kč – včetně mobilu), které byly
umístěny do služebních vozidel. Během 6 měsíců
„zkolabovaly“ 3 počítače (26 085 Kč; 15 980 Kč 
a 16 625 Kč) a klimatizační jednotka v serverové 
místnosti (21 709,82 Kč). MDKS byl rozšířen o ovlá-
dací pult jednotlivých kamer z ředitelny (18 000 Kč).
Pro okrskového strážníka bylo pořízeno služební 
kolo (24 480 Kč).

Ve 2. polovině roku bylo realizováno výběrové řízení 
na 4 nové strážníky (psychotesty 17 712 Kč, lékař-
ské vyšetření ve vojenské nemocnici Olomouc 
17 780 Kč). Pro zajištění střeleckého výcviku byla
uzavřena smlouva se střeleckým instruktorem 
(35 000 Kč).

Zajištění správné činnosti MDKS vyžadoval pravi-
delný servis všech kamerových bodů, které jsou 
vystaveny celoročnímu působení povětrnostních 
vlivů. Tento servis byl prováděn pravidelně v půl-
roční periodě (celkem 60 500 Kč).
Dle zákona o obecní policii 31 strážníků vykonalo 
úspěšně prolongační zkoušku pro získání osvědčení 
o splnění odborných předpokladů před komisí 
Ministerstva vnitra. 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 ustanovení využívají při své každodenní 
práci (31 000 Kč).

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki
ředitel Městské policie v Přerově
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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 2013. Významnou akti-
vitou roku byla realizace projektu „Josef Kainar -
poezie v dětské fantazii“ zaměřené na propagaci 
díla tohoto přerovského rodáka, básníka, hudebního 
skladatele a žurnalisty. Projekt byl realizován za 
finanční podpory Olomouckého kraje a Statutárního 
města Přerov. Výstupem projektu byl nástěnný 
kalendář pro rok 2014, který obdrželi všichni 
účastnící výtvarné soutěže.

Další významnou událostí bylo zařazení Městské 
knihovny Přerov (MěK) mezi konzultační střediska
Virtuální univerzity 3. věku (VU3V). Projekt byl 
zaměřen na vzdělávání seniorů a osob 50+ a organi-
zován Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Na 
základě toho se v průběhu roku 2013 uskutečnili 
2 semestry VU3V na téma „Astronomie“ a „Čínská 
medicína v naší zahrádce“. 
Společně s dalšími společnostmi a organizacemi 
zřizovanými Statutárním městem Přerov se MěK 
účastnila celoměstského projektu „Pojďte dál…
I dnes máme otevřeno“ zaměřeného na propagaci 

činností zapojených organizací a Magistrátu města 
Přerova.
V listopadu se uskutečnil 2. ročník odborného semi-
náře „Současná literatura pro děti a její vliv na 
rozvoj čtenářství“. Seminář určený pro knihovníky, 
pedagogické pracovníky a studenty realizovala pře-
rovská knihovna za finanční podpory Statutárního 
města Přerova a Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků SKIP ČR.

Prostorové a technické podmínky pracovišť MěK

Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotí-
nově náměstí je neměnný a stále v nevyhovujícím 
a havarijním stavu. Budova nadále vykazovala
závažné nedostatky vyplývající z jejího stáří a pů-
vodního účelu (rodinná vila). Většina oken v celém 
objektu byla ve zchátralém stavu, nebylo možné je 
dostatečně zavřít, zatékalo nimi. V zimním období 

vznikaly zbytečné tepelné ztráty a do budovy rovněž 
pronikal hluk a prach z okolních komunikací. V části 
podzemních prostor budovy, které nebyly ošetřeny 
sanací v roce 2009, se i nadále projevovalo vzlínání 
vlhkosti obvodového zdiva vzhledem k nefunkční 
nebo neexistující izolaci. Na odstranění uvedených 
nedostatků nezískala knihovna pro rok 2013 od 
zřizovatele žádné finanční prostředky. V budově 
docházelo také k občasným výpadkům elektrické 
energie v důsledku nevyhovujícího stavu elektro-
instalace a k závadám na zastaralém elektrozařízení. 
V nevhodném stavu jsou rovněž rozvody vody 
a kanalizace. Vysoký stupeň opotřebení některých 
podlahových krytin ztěžoval jejich úklid a zvyšoval
riziko úrazu. Knihovna nesplňovala základní hygie-
nické normy. Chybělo zde WC pro návštěvníky, 
nedostatečná byla i kapacita pro odkládání kabátů 
a tašek. Přístup pro tělesně postižené a imobilní 
občany byl, vzhledem k umístění knihovny na kopci 
problematický a v řadě případů nemožný. V průběhu 
března došlo k rekonstrukci a modernizaci kotelny. 
Dva původní, nevyhovující a provozně neekono-
mické kotle byly nahrazeny novým a moderním 
plynovým kotlem s vyšší účinností a ekonomickým 
provozem. Rekonstrukci kotelny zabezpečila společ-
nost Teplo Přerov, a. s., která se již v roce 2012 stala 
provozovatelem kotelny v knihovně a dodavatelem 
plynu.

V průběhu roku probíhala intenzívní jednání se zřizo-
vatelem MěK jejím možném přemístění do nových 
prostor. Byla realizována záměrová studie na přemís-
tění knihovny do budovy bývalého Chemoprojektu, 
kde měla knihovna jednu ze svých poboček. Dále 
bylo jednáno s vlastníky objektu na Palackého ulici 
(bývalá Union banka), která nabídla tento objekt pro 
využití knihovny formou pronájmu. Další variantou
přemístění knihovny do nového objektu byla budova 
na Čechově ulici, kterou získalo město Přerov již 
v roce 2009, a ke které byla zpracována záměrová 
studie O přestěhování knihovny do nových prostor 
nebylo v roce 2013 rozhodnuto. 
Všechny ostatní pobočky ve městě byly umístěny 
v odpovídajících objektech a vybaveny potřebným 
nábytkem a technikou. Knihovny v místních částech 
byly rovněž umístěny v odpovídajících objektech. 
Prostory knihovny v místní části Penčice byly i na-
dále vytápěny pomocí elektrických přímotopů, které 
vykazovaly vysokou energetickou náročnost a bylo 
by vhodné tento objekt plynofikovat. 

Zabezpečení knihovnických a informačních služeb

Veškeré knihovnické a informační služby, které 
byly poskytovány v hlavní budově, byly dlouhodobě 
limitovány přetrvávajícími prostorovými omezeními, 
kdy byly většina fondu umístěna ve skladu, popř. 
v depozitním skladu v Předmostí. Čítárna v budově 
na Žerotínově náměstí byla vybavena novou sedací 
soupravou a stojany na periodika. Do studovny a půj-
čovny pro dospělé bylo pořízeno 20 ks nových židlí.



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

– 136 –

V průběhu roku 2013 se k využívání služeb MěK
v Přerově nově zaregistrovalo nebo si původní regis-
traci obnovilo celkem 5 761 uživatelů, což odpovídá 
počtu z roku 2012.

Všichni uživatelé knihovny si v průběhu roku vypůj-
čili 428 050 knihovních dokumentů při celkovém 
počtu 115 434 návštěv. Oproti roku 2012 se jednalo
o mírný pokles, a to o 11 800 výpůjček (-2,68%) 
a 1 595 návštěv (-1,36%). Největší pokles byl 
zaznamenán v oblasti výpůjček zvukových audio 
CD, beletrie pro dospělé a přístupu k internetovým 
službám.

Výpůjční činnost v domech s pečovatelskou službou 
byla i  nadále zajišťována centrálně z hlavní budovy 
MěK, která zabezpečovala rozvoz knihovních doku-
mentů do všech zmíněných objektů 1 x za měsíc.
Z hlediska efektivního využití přidělených finan-
čních prostředků pokračovala pravidelná výměna 
knihovního fondu v pobočkách ve městě, a to 1x za 
dva měsíce. Knihovní fond byl průběžně doplňován 
a zkvalitňován dle požadavků čtenářů a knihovníků, 
a to v návaznosti na množství přidělených finančních 
prostředků.
Pokračovalo půjčování čteček elektronických knih.
Ke stávajícím 4 čtečkám (2x Amazon Kindle 3 Wifi, 
Jinke Hanlin V3+ a eReading) pořídila knihovna 
další 2 nové čtečky (Amazon Kindle 5, Amazon
Kindle Touch). Tyto byly k dispozici uživatelům 
knihovny k zapůjčení domů, 1 zařízení je určeno 
pro zabezpečení besed a lekcí informační výchovy 
a dostupné pouze prezenčně ve studovně MěK.
Na každé ze čteček bylo čtenářům k dispozici kolem 
200 titulů volných děl českých a světových autorů.
V roce 2013 bylo zpracováno celkem 8 199 svazků 
knihovních dokumentů (mimo periodik) v celkové 
hodnotě 1 192 776 Kč a z fondu knihovny vyřazeno 
3 198 knihovních dokumentů. Ve všech případech 
se jednalo o knihy opotřebované, poškozené nebo 
multiplikáty. Vyřazené knihy byly nabídnuty dle 
Knihovního zákona ostatním knihovnám v ČR 
a poté k odprodeji veřejnosti. Velmi poškozené 
a opotřebované knihy byly zlikvidovány a odvezeny 
do sběrných surovin. 
V průběhu roku bylo dokončeno zpracování 351 
svazků knihovních dokumentů s tematikou jazyka 
Esperanto získaného v roce 2012 formou daru. Z pro-
jektu Česká knihovna, zaměřeného na vydávání 
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury
a dotované Ministerstvem kultury ČR, bylo získáno 
52 svazků knih v celkové hodnotě 11 463 Kč. Stav 
knihovního fondu k 31.12.2013 činil 161 185 svazků 
knihovních dokumentů. Z toho:
 153 164 svazků knih,
 6 042 svazků zvukových dokumentů CD,
 982 svazků zvukových knih, 
 893 svazků elektronických zdrojů,
 25 svazků hudebnin,
 79 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 

elektronických knih a tematické kufříky). 

Pokračovalo přebírání obálek knih od nakladatelů, 
kteří toto umožnili v rámci spolupráce se sdružením 
SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány 
skenováním. V rámci předplatného nebo darů bylo 
ke stejnému datu odebíráno 156 titulů periodik, další 
byly doplňovány nepravidelně prostřednictvím spo-
lečnosti VaRa, která zajišťuje distribuci starších 
čísel titulů periodik za sníženou cenu nebo z darů.
Zpracování autoritních záznamů prostřednictvím 
grantového programu MKČR VISK9 zajišťovali 2
externí pracovníci na poloviční úvazek (pracovnice 
Knihovny Kroměřížska a pracovnice Masarykovi 
univerzity Brno na mateřské dovolené).
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Kulturní a vzdělávací činnost

Knihovna v roce 2013 zajišťovala a pořádala pro 
veřejnost řadu kulturních akcí a besed. 

Akce pro veřejnost

V roce 2013 se uskutečnily tyto cestopisné besedy:
 leden – „Banát, naši krajané a jejich krajina“

s Tomášem Černohousem,
 únor – „Venezuela“ s Davidem Švejnohou,
 březen – „Libavá, známá i neznámá“ – seznámení 

s historií regionu s Jindřichem Machalou,
 březen – „Himalájské expedice“ s Ladislavem 

Drdou z Bezuchova,
 duben – „Cesta do Santiaga de Compostely a do 

Finisterre“ s Boženou Dostálovou
 květen – „Aljaška, divoká a krásná“ s Magdale-

nou Radostovou,
 říjen – „Kongo„ s Tomášem Kubešem,
 listopad – „Tajuplná Afrika“ s přerovským cesto-

vatelem Jiřím Márou, který své výpravy realizuje 
společně s celou rodinou a také s tělesně postiže-
ným synem upoutaným na invalidním vozíku,

 prosinec – „Americkou divočinou“ – DIA show 
Lenky a Václava Špillarových.

Všech výše uvedených velkých besed se zúčastnilo 
celkem 615 zájemců.
Mimo výše uvedené besedy probíhaly také menší 
přednášky na různá témata - „Numerologie“, „Zají-
mavá matematika“, „Základy fotografie“ a řada 
dalších. Uskutečnily se také zajímavé besedy s pře-
rovskou psycholožkou Petrou Kolaříkovou na různá 
společenská a sociální témata. Těchto přednášek se 
zúčastnilo celkem 398 zájemců. Většina velkých 
akcí (přednášek a besed) se vzhledem k absenci 
vlastních přednáškových sálů uskutečnila v prosto-
rách Agentury pro zemědělství a venkov Přerov. 
Menší besedy (pro max. 25 účastníků) probíhaly 
v prostorách přednáškové místnosti a učebny MěK v 
Přerově na Žerotínově náměstí.
MěK v Přerově se v dubnu zapojila do celoměstského 
projektu „Pojďte dál… I dnes máme otevřeno!“, 
v rámci kterého se představovaly jednotlivé odbory 
Magistrátu města Přerova, příspěvkové organizace 
a obchodní společnosti zřizované statutárním městem 
Přerov. Akce se uskutečnila v sobotu 27.04.2013, 
a to na všech pracovištích knihovny ve městě. Po 
celý den probíhaly akce zaměřené na prezentaci 
služeb MěK v Přerově a byla realizována řada besed 
a dalších aktivit. V přednáškové místnosti knihovny 
na Žerotínově náměstí se uskutečnil křest nových 
knih spisovatelky Jaroslavy Černé, rodačky z Teplic 
nad Bečvou. V půjčovně pro děti probíhaly výtvarné 
dílny a uskutečnil se výtvarný workshop s přerov-
ským rodákem Lubomírem Dostálem. Proběhla také 
mimořádná čtenářská amnestie zaměřená na získání 
nevrácených knihovních dokumentů. Knihovnu 
v rámci tohoto projektu navštívilo 351 návštěvníků, 
bylo zaregistrováno 26 nových uživatelů a prominuto 
12 upomínek v hodnotě 540 Kč.

První týden v říjnu 2013 se konal již tradiční Týden 
knihoven, v jehož průběhu byl zahájen zimní semestr 
Virtuální univerzity 3. věku (VU3V) a proběhlo 
několik besed. Uskutečnila se rovněž Čtenářská 
amnestie, díky níž byly 132 uživatelům knihovny 
prominuty sankční poplatky za upomínky v celkové 
výši 2 670 Kč.
V průběhu roku se uskutečnilo několik znalostních 
a jiných soutěží o věcné ceny – „Velká křížovkářská 
soutěž“, „Fotografická soutěž“ a nebo „Poznáte je? 
aneb neskutečné osudy básníků“. 

Výstavy

V multifunkčních prostorách knihovny,které sloužily
jako učebna, přednášková místnost nebo výstavní 
prostory, se uskutečnila řada výstav:
 v dubnu výstava Neziskových organizací,
 v červnu výstava soutěžních kreseb dětí zapoje-

ných do projektu „Josef Kainar – poezie v dětské 
fantazii“,

 v listopadu výstava bývalé pracovnice MěK Jitky 
Kláskové na téma malované hedvábné šátky.

Mimo tyto výstavy byly v prostorách knihovny reali-
zovány pravidelné tematicky zaměřené výstavy na 
různá literární a regionální výročí, v jejichž rámci 
byly připravovány pravidelné nabídky žánrové lite-
ratury - cestopisy, fotografování, apod.

Akce pro děti 

Pro děti a mládež byly ve všech pobočkách MěK 
a v půjčovně pro děti uspořádány pravidelná setkání 
a besedy, které byly zaměřeny na literární i všeobec-
ně naučná témata.
Knihovna pokračovala v již 5. ročníku celostátního 
projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, 
zaměřeného na podporu dětského čtenářství. Projekt 
v roce 2013 zajišťoval Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP) společně s nakladatelstvím 
Triton. Akce se zúčastnilo 375 prvňáčků ze 7 přerov-
ských základních 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.
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V rámci celorepublikového projektu „Březen – měsíc 
čtenářů“, pořádala MěK akce na podporu čtenářství, 
mezi něž patřily např. „Přiveď svého kamaráda“, 
„Obal si svou knihu“, „Čtení na pokračování“, 
„Burza knih“ a řada dalších aktivit. Proběhly také 
2 znalostní internetové soutěže „Detektivní pátrání“ 
a „Hrdinové našich srdcí“. 
V půjčovně pro děti probíhala již tradiční akce „Noc 
s Andersenem“. Vybraným dětem bylo umožněno  
přespat v knihovně a účastnit se řady soutěží a her. 
Hlavním tématem bylo dílo Julese Verna a jeho 
Cesta kolem světa za 80 dní. V  pobočce v Před-
mostí proběhl tradiční „Večer s Andersenem“,
kterého se zúčastnili také zástupci Městské policie 
Přerov, kteří účastníkům připomněli, jak se správně 
chovat v silničním provozu při jízdě na kole.
V půjčovně pro děti se uskutečnil výtvarný workshop 
Studia bez kliky pod názvem „Písmo – papír a ká-
men“. Děti se při 6 setkáních seznámily se vznikem 
knihtisku a vyzkoušely si vlastní tisk.
V průběhu měsíců duben až červen realizovala MěK 
v Přerově projekt „Josef Kainar – poezie v dětské 
fantazii“. Projekt si kladl za cíl seznámit žáky 1. - 5. 
tříd základních škol s přerovským rodákem Josefem 
Kainarem. Součástí projektu byla výtvarná soutěž 
jejímž cílem bylo nakreslit obrázky na základě 
přečtených básní Josefa Kainara tak, jak si je 
představují děti. Do projektu se zapojilo celkem 263 
dětí ze 7 základních škol. Všechny zaslané kresby 
byly vystaveny v prostorách přednáškové místnosti 
MěK v Přerově. Při zahájení výstavy byla zároveň 
pokřtěna nová sbírka básní současného přerovského 
básníka a kreslíře Lubomíra Dostála. Z celkového 
počtu zaslaných kreseb vybrala odborná porota 36 
nejzajímavějších výtvarných děl, které se staly 
předlohou pro velký nástěnný kalendář pro rok 
2014. Na závěr projektu se v přerovském loutkovém 
divadle Přerovský Kašpárek konalo závěrečné 
divadelní představení, při kterém byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže a všem 
oceněným předány nástěnné kalendáře. Tento 
kalendář obdržely všechny děti, které do soutěže 
zaslaly svůj obrázek. Projekt byl realizován za 
podpory Olomouckého kraje a statutárního města 
Přerov. 
V rámci týdne knihoven byla pro děti přerovských 
základních škol realizována beseda se spisovatelem 
a básníkem Radkem Malým, která se uskutečnila 
v prostorách přerovského Loutkového divadla 
Kašpárek, v listopadu se pak děti na besedě v prosto-
rách půjčovny pro děti setkali s Janem Opatřilem 
a jeho Kapříkem Merlíkem.
V rámci Dne pro dětskou knihu se zájemci mohli 
setkat s přerovskou autorkou knih pro děti, paní
Romanou Suchou, při besedě „Hrátky s básničkou“.
Pro děti se v roce 2013 uskutečnilo také několik 
výtvarných dílen – „Malujeme jako Helena Zmatlí-
ková“, „Skládáme z papíru“, „Výroba vánočních 
věnců“, „Malování perníčků“ a další.

Ve všech pobočkách knihovny a ve studovně
probíhaly pravidelné lekce informační výchovy pro 
žáky mateřských, základních a středních škol. Těchto 
akcí se zúčastnilo celkem 841 žáků základní škol 
a 280 studentů středních škol a gymnázií. Tematicky 
zaměřených besed se zúčastnilo celkem 2 630 dětí 
a soutěží 759 dětí.
V půjčovně pro děti a pobočce v Předmostí se pravi-
delně konal Klub hráčů. V rámci něj se uskutečnila 
řada setkání dětí nad společenskými hrami, do 
kterých se zapojilo 140 dětí. Mimo Herní klub si 
mohly děti zasoutěžit také prostřednictvím pravidel-
ných soutěží a kvízů, které byly pro ně připraveny 
na všech pracovištích určených dětem.

Vzdělávací akce pro veřejnost

V průběhu roku 2013 proběhla vzdělávací akce pro 
veřejnost zaměřená na základy ovládání výpočetní 
techniky. Realizováno bylo 11 lekcí, kterých se 
zúčastnilo 12 zájemců z řad veřejnosti. Proběhl také 
první, pilotní semestr Virtuální univerzity 3. věku 
(VU3V) na téma „Astronomie“, kterého se zúčastnilo 
24 seniorů. V rámci celého semestru se uskutečnily 
4 přednášky. Na závěr semestru proběhlo slavnostní 
předání pamětních lisů v Mervartově síni na přerov-
ském zámku.

Od října 2013 zahájila většina účastníků pilotního 
programu studium dalšího semestru VU3V. K nim 
se připojilo dalších 12 nových studentů z řad seniorů. 
Pro podzimní část studia si již dříve absolventi 
vybrali téma „Čínská medicína v naší zahrádce“.
V návaznosti na předchozí přednášky realizované
pro Územní organizaci Svazu diabetiků Přerov 
zahájila MěK pravidelné besedy a přednášky i pro 
ostatní seniory a zájemce pod názvem „Kulturní 
akademie knihovny“. Akademie se konala pravidelně 
každé poslední pondělí v měsíci a byla určena všem 
aktivním seniorům se zájmem o nové poznatky 
a informace z různých oblastí lidské činnosti, kteří 
se chtěli společně setkávat na přednáškách, besedách, 
kurzech nebo vycházkách do blízkého okolí.
V rámci spolupráce se Školou manažerského roz-
voje z Ostravy umožnila MěK v Přerově vykonání 
praxe absolventům rekvalifikačních programů reali-
zovaných uvedenou společností.
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Spolupráce s partnerskými knihovnami

V roce 2013 nebyl připraven ani realizován žádný 
společný projekt s některou z partnerských knihoven 
v Kedzierzyn-Koźle v Polsku nebo v Bardejově na 
Slovensku. Obě města jsou zároveň partnerskými 
městy Statutárního města Přerova.

Služby pro postižené uživatele

Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené 
uživatele byly poskytovány v pobočce Velká Dlážka. 
Kmenový fond knihovny byl rozšiřován o zvukové 
knihy ve formátu MP3, které byly distribuovány na 
CD nosičích. Pro Územní organizaci Svazu diabe-
tiků v Přerově pořádala MěK v I. pololetí tematicky 
zaměření besedy. Na tyto navázala po prázdninách 
nová Kulturní akademie knihovny. 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí

Na základě smluv o výkonu regionálních funkcí 
poskytovala MěK v Přerově vybrané regionální 
funkce pro celý region Přerov a dále odborné 
knihovnické činnosti pro neprofesionální knihovny 
v působnosti středisek Přerov (36 knihoven, 10 
místních částí) a Všechovice (12 knihoven). V rámci 
výkonu regionálních funkcí zajišťovala přerovská 
knihovna také servis knihovních systémů LANius 
a Clavius knihovnám středisek Přerov a Všechovice.
Plnění regionálních funkcí probíhalo v roce 2013 
v souladu se smlouvami a nákup knihovních fondů 
byl uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na 
termínu poskytnutí finanční dotace. Z důvodu opě-
tovného snížení příspěvku na výkon regionálních 
funkcí oproti roku 2012, byla upravena struktura 
nákladů  na zabezpečení služeb poskytovaných pro 
obce zapojené do středisek Přerov a Všechovice. 

Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 
organizacemi

MěK v Přerově pokračovala ve spolupráci s nezis-
kovou organizací JIKA – olomoucké dobrovolnické 
centrum, prostřednictvím které umožňovala dobro-
volníkům výkon dobrovolnických prací ve službách 
půjčovny pro děti.

Prezentace knihovny v médiích

MěK v Přerově prezentovala své aktivity a výsledky 
činnosti ve většině regionálních médiích. K infor-
mování veřejnosti a uživatelů knihovny bylo využí-
váno zpravodajství tiskových mediích, a to zejména 
prezentace v Přerovských listech a Přerovském 
deníku. 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 2013 byla prováděna běžná údržba 
a obměna stávající výpočetní techniky a programo-
vého vybavení dle aktuálních potřeb. 
Učebna na Žerotínově náměstí byla vybavena novým 
dataprojektorem BENQ, který nahradil již dosluhu-
jící projektor Infocus z roku 2000. Nové zařízení má 
vyšší zobrazovací výkon a je vhodnější něž původní 
projektor, a to zejména v případě jeho využití při ne-
vyhovujících světelných podmínkách (denní světlo).
Půjčovna pro děti byla po vzoru dalších knihoven 
v ČR vybavena specializovaným zařízením, herní 
konzolí Microsoft XBOX s pohybovým snímačem 
Kinect a LCD televizí. Nové zařízení rozšířilo
možnosti a nabídku herního klubu, který se v poboč-
ce konal 2x měsíčně, ale i mimo něj. Díky tomuto 
zařízení se předpokládá zvýšení návštěvnosti 
půjčovny pro děti a růst zájmu dětí nejen o hry, ale 
také o literaturu. Prostřednictvím her bude nabídnuta 
dětem nová, atraktivní možnost, jak se zapojit do 
činnosti knihovny. Využití konzole XBOX je 
podmíněno splněním jednoduchých kvízů a testů 
z různých oblastí, při kterých je nutné vyžívat 
dostupnou literaturu.

Uživatelům byly k dispozici dva elektronické online 
katalogy. Jeden klasický LWWW katalog dostupný 
na adrese www.knihovnaprerov.cz/Clavius a druhý, 
nový a moderní OPAC 2.5 Carmen na adrese
carmen.knihovnaprerov.cz. Nově byl zprovozněn 
třetí on-line katalog – Smartkatalog 2, určený pro 
mobilní telefony, smartphony a tablety. 
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Hospodářský výsledek

Hlavní činnost – zisk                                      0,00 Kč

MěK vedla účetní, mzdovou, personální a majetko-
vou agendu dle svých povinností vyplývajících 
z činností knihovny a v souladu se zákony ČR.
V roce 2013 hospodařila s finančními prostředky 
v celkové výši 14 353 510,46 Kč. Příspěvek zřizova-
tele na provoz organizace činil 12 017 461 Kč. 
Finanční příspěvek byl oproti roku 2012 zvýšen 
o částku 60 000 Kč na zabezpečení internetových 
služeb pro knihovny v místních částech po ukončení 
Projektu internetizace knihoven (PIK) v březnu 2013. 
V částce na provoz je zahrnut také mimořádný 
příspěvek ve výši 68 296 Kč na dofinancování spolu-
účastí v rámci úspěšně podaných grantových projektů.

Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí obdrže-
la knihovna od Olomouckého kraje příspěvek ve 
výši 1 014 428 Kč. Výše příspěvku byla oproti roku 
2012 ponížena o částku 22 596 Kč. V návaznosti na 
tuto skutečnost byla upravena struktura nákladů 
poskytovaných služeb pro obce zapojené do středi-
sek Přerov a Všechovice. Rezervní fond knihovny 
nebyl do celkového rozpočtu zapojen.

MěK v Přerově, v rámci úspěšného podání projektů 
v grantových programech VISK3, VISK9 a Knihov-
na 21. století vyhlašovaných Ministerstvem kultury 
ČR, získala finanční prostředky ve výši 104 000 Kč:
 13 000 Kč z grantového programu VISK3 bylo

určeno na rozšíření moderního online katalogu 
OPAC 2.5 Carmen o lemmatizátor. Toto rozšíř-
ení umožňuje jednodušší vyhledávání požadova-
ných dokumentů i v případě zadání nepřesného 
názvu vyhledávaného knihovního dokumentu,

 81 000 Kč z grantového programu VISK9, bylo
určeno k zabezpečení pokračování aktualizace, 
správy a synchronizace autoritních záznamů 
v návaznosti na databázi národních autorit NK 
Praha,

 10 000 Kč z grantového programu Knihovna 
21. století bylo určeno na nákup zvukových knih 
ve formátu MP3 pro slabozraké a nevidomé 
uživatele.

MěK byla také úspěšná při žádosti o finanční příspě-
vek na realizaci projektu „Josef Kainar – poezie 
v dětské fantazii“ zaměřeného pro žáky 1. – 5. tříd 
základních škol. Na realizaci tohoto projektu získala 
knihovna v dotačním programu Olomouckého kraje 
částku ve výši 10 000 Kč.

V průběhu roku 2013 došlo k několika jednáním 
s potenciálními sponzory a dárci. Pro rok 2013 se 
jediným dárcem stala společnost RAKOVSKÝ & 
PARTNERS, v. o. s, která věnovala knihovně částku 
ve výši 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly 
využity na nákup knihovního fondu (knihy, audio
CD, zvukové knihy), Sbírky zákonů pro rok 2013 
a zabezpečení přístupu k elektronickým informač-
ním zdrojům umístěným na internetu (Anopress, 
ASPI a další).
V souladu se zřizovací listinou, která umožňuje 
MěK stanovené druhy doplňkové činnosti, požádala 
přerovská knihovna o vydání živnostenského opráv-
nění k předmětu podnikání – Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského 
zákona ve vazbě na předměty doplňkové činnosti 
uvedené ve zřizovací listině. 
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokračo-
valo vymáhání nedobytných pohledávek a k soud-
nímu projednání bylo předáno prvních 5 případů. Ke 
dvěma pohledávkám bylo ke konci roku 2013 
vydáno soudní rozhodnutí, které již nabylo právní 
moci, dvě pohledávky zatím právní moci nenabyly 
a jedna byla vyrovnána před zahájením soudního 
jednání.
Ke konci roku bylo uzavřeno celkem 30 pohledávek 
a úspěšně vymoženo 33 740 Kč. Vymožená finanční 
částka zahrnuje:
 13 980 Kč za sankční poplatky,
 10 831 Kč za zaplacené nevrácené knihovní 

dokumenty včetně jejich zpracování,
 8 929 Kč ve formě vrácených knihovních doku-

mentů.
Advokátní kanceláři bylo za právní služby zaplacena 
částka 20 106 Kč.

V MěK v Přerově bylo k 31.12.2013 zaměstnáno 25 
pracovníků s úvazkem 24,17. Od října byl snížen 
počet pracovníků ekonomického oddělení a naopak 
vytvořena nová pracovní pozice v útvaru knihovních 
a informačních služeb – pracovník pro vztahy s ve-
řejností, který měl na starost přípravu vzdělávacích 
a kulturních aktivit knihovny, tvorbu informačních 
materiálů, zpravodaje a dalších činností souvisejících 
s komunikací s veřejností.

Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník
ředitel organizace
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2013

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 845,50 3 066,60 3 066 566,81 100,00

opravy a udržování 100,00 89,20 89 160,70 99,96

cestovné 30,00 24,30 24 273,00 99,89

ostatní služby 1 040,50 914,62 914 620,47 100,00

mzdové náklady 6 858,50 6 996,40 6 996 358,00 100,00

zdravotní a sociální pojištění 2 576,60 2 557,90 2 557 934,06 100,00

jiné ostatní náklady 7,50 573,76 573 723,42 99,99

odpisy dlouhodobého majetku 145,20 123,00 123 064,00 100,05

NÁKLADY CELKEM 12 603,80 14 345,78 14 345 700,46 100,00

výnosy z prodeje výrobků a služeb 600,00 930,12 930 119,00 100,00

čerpání fondů 37,14 100,00 100 000,00 100,00

ostatní výnosy 0,00 128,12 128 121,46 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 0,00 41,02 41 019,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 0,00 1 014,43 1 014 428,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 0,00 114,00 114 000,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 11 908,80 12 018,01 12 018 013,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 12 545,94 14 345,70 14 345 700,46 100,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00

přepočtený počet pracovníků 24,17

průměrná mzda 22 956,00

plán (v tis. Kč)

– 141 –
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Kulturní a informační služby města 
Přerova 
příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov
www.kisprerov.cz

Významnou událostí roku 2013 se, v rámci organi-
zace, stal vznik Výstavní síně Pasáž v Kratochvílově 
ulici. Rozlehlé a zajímavě členěné prostory, po 
přemístění informačního centra do Městského domu, 
byly upraveny a veřejnosti oficiálně zpřístupněny 
v říjnu 2013 vernisáží výstavy prací Ivany Šrámkové, 
kterou Přerované znají především jako autorku 
sochařské výzdoby nového Tyršova mostu. 
Nejvýznamnější událostí roku 2013 bylo bezesporu 
rozhodnutí zřizovatele, předat Městský dům a v něm 
prováděné činnosti pod příspěvkovou organizaci 
Kulturní a informační služby města Přerova. Ve dru-
hé polovině roku 2013 probíhala intenzivní jednání 
se zřizovatelem a byly konány přípravné práce 
směřující k převzetí přerovského Městského domu 
k datu 01.01.2014. 

Hlavní činnost – účel
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 byly plně nebo 
částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele. Plnění 
hlavních úkolů probíhalo v souladu s plánem činnosti 
organizace na rok 2013.
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 Památ-
níku lovců mamutů, navigační činnosti a další 
činnosti a služby dle požadavků zřizovatele.

Hospodářská činnost – účel
Hospodářská činnost navazuje na hlavní účel organi-
zace. Je prováděna v souladu s právními předpisy 
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V účet-
nictví jsou příjmy a výdaje vykazovány odděleně od 
hlavní činnosti. Organizace je plátcem DPH. V roce 
2013 byly předmětem hospodářské činnosti tyto 
okruhy:
 reklamní a navigační činnost (výlep plakátů do 

reklamních panelů; opravy či změny stávajícího 
značení na sloupech veřejného osvětlení),

 nákup a prodej zboží, výrobků a služeb (příjmy 
za drobné občerstvení, které je zajišťováno pro 
návštěvníky Galerie města Přerova) a grafické 
ztvárnění a polep navigačních tabulí, které 
provádí středisko Propagace a navigace,

 nájem a podnájem nebytových prostor.

Hlavní činnost

Městské informační centrum (MIC)
Přerovanům a návštěvníkům poskytovali zaměstnanci 
MIC své služby v reprezentativních prostorách Měst-
ského domu (dále jen MD).

Pohled do vnitřních prostor MIC v Městském domě.

Pobočka MIC v místní části Přerov-Předmostí slouží 
veřejnosti v objektu Pod Skalkou 1a.

Pohled do vnitřních prostor MIC v Přerově-Předmostí.

Obě pracoviště podávala návštěvníkům potřebné 
informace o městě, magistrátu, službách a jejich 
dostupnosti. Na MIC byl k tomuto účelu vytvářen 
i vlastní informační a propagační materiál, který byl
příchozím do MIC volně k dispozici. 
Tiskoviny vydávané MIC:
 Kulturní přehled na jednotlivé měsíce,
 Přehled kulturních, společenských a sportovních 

akcí na rok 2013,
 Ubytování v Přerově a okolí,
 Gastronomický průvodce,
 Přehled internetu pro veřejnost a wi-fi v Přerově,
 Jazykové školy v Přerově,
 Cvičíme a sportujeme v Přerově
 Propagační letáky o Přerově v českém, 

anglickém a německém jazyce:
- Kam za historií,
- Kam za kulturou a sportem,
- Kam za přírodou,

 trhací mapy – plán města Přerova,
 propagační kalendáříky.
Stále velmi žádaným byl měsíčník Kulturní přehledy,
který podává podrobnou informaci o společenských, 
kulturních a sportovních akcích v Přerově a okolí 
v daném měsíci. Zájemcům byl měsíčník pravidelně 
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zasílán na e-mailovou adresu, na níž byli na MIC 
přihlášeni v databázi odběratelů, v tištěné podobě 
byl v počtu dalších cca 200 výtisků volně k dispozici 
klientům v obou pobočkách MIC. K stále žádaným 
tiskovinám patřily propagační letáky o Přerově, vydá-
vané v několika jazycích, informace o ubytování, stra-

vování, možnosti cvičení a sportování, propagační 
kalendáříky či jednorázové navigační mapky města 
Přerova. V rámci obchodní činnosti byly nabízeny 
propagační a upomínkové předměty tematicky zamě-
řené na město Přerov. Sortiment byl rozšířen i o nové 
pohlednice Přerova, knihu Příroda Pobečví, turistické 
známky či vizitky, cykloznámky, kovový štítek na 
hůl, odznak města Přerova či pamětní minci města 
Přerova. Na pobočce bylo možné zakoupit parkovací 
kotouč, který umožňoval bezplatné, omezené, stání 
vozidel na vybraných parkovištích ve městě Přerově. 
Pro zájemce o divadelní představení v Národním 
divadle Brno byl na pobočce v MD prováděn před-
prodej vstupenek. Ve spolupráci s firmou Edenred 
CZ s. r. o., Praha byl realizován předprodej vstupenek 
Ticketpro a Ticketportál, přijímány poukázky Ticket 
Sport a kultura, Ticket Multi a Ticket Compliments 
dárkový, které byly vydávány zaměstnancům v rámci
benefitů jejich zaměstnavateli. Smlouva o přijímání 
poukázek typu Unišek byla uzavřena s firmou Le 
Chéque Déjeuner s. r. o., Praha. Od září byl využíván 
předprodej vstupenek na kulturní akce v MD, bylo 
zde možné zakoupit turistickou kartu Olomouc region 
Card či místenku na cyklobus směřující na Bumbálku.

Novinkou pro občany byla možnost bezhotovostní 
platby zakoupeného zboží či služeb v rámci činnosti 
MIC. Tato služba je veřejnosti nabízena v pobočce 
v Městském domě. V nabídce služeb bylo také bez-
platné zapůjčení přenosného audioprůvodce, v němž 
lze volit ze 4 jazykových mutací s verzí pro dospělé 
nebo děti. I přes masivní propagaci této bezplatné 
služby nebyl v roce 2013 vypůjčen žádný přístroj.

Návštěvnost:
V roce 2013 navštívilo MIC, umístěné v prostorách 
MD, celkem 21 143 klientů, což je o 131 méně než
v předcházejícím roce. Pobočku v Přerově-Předmostí 
navštívilo celkem 3 841 klientů, což bylo méně o 210 
osob. Počet turistů byl na obou provozovnách zhruba 
třetinový, převažovali klienti s místními dotazy 
a klienti, kteří přišli za účelem nákupu zboží, kopíro-
vání, internetu pro veřejnost nebo nákupu vstupenek. 
Návštěvnost se stále zvyšuje na webových stránkách 
www.prerov.eu s odkazem na MIC Přerov. Stejný 
vývoj byl zaznamenán i u e-malových dotazů na 
webovou adresu mic@kis-prerov.cz. Klienti zasílali
konkrétně zaměřené dotazy na lokalitu, kterou chtěli
navštívit, požadovali upřesnění informací předem 
zjištěných na webových stránkách.

Nejčastější dotazy v obou provozovnách:
 památky v Přerově a okolí,
 výstavy,
 provoz Památníku lovců mamutů v Přerově-Před-

mostí a možnost využití programu Archeologie 
v kostce.

Činnost MEIS: 
Středisko MEIS sestavovalo projekt EU a zapojovalo
se do propagace Evropské unie formou akcí i tisko-
vých zpráv. Příchozím byly nabízeny tištěné publi-
kace a časopisy o EU. V roce 2013 byla uskutečněna 
přednáška s názvem „Práce v Evropské unii“, na níž 
přednášel poradce pro Olomoucký kraj. Ve spolu-
práci s Galerií města Přerova byla v prostorách gale-
rie veřejnosti nabídnuta výstava „DeDeArt“ a ve 
Výstavní síni Pasáž výstava „Toulky Francií“. 
Tradiční vědomostní kvíz bylo možné vyzkoušet 
v tištěné podobě na MIC nebo i na webových 
stránkách www.prerov.eu. Pobočka se aktivně zapo-
jila do akce dne otevřených dveří s podtitulem 
„Pojďte dál, i dnes máme otevřeno“, kde připravila 
soutěže, kvízy a hry pro děti i dospělé.

Památník lovců mamutů

Myšlenka vybudovat na světoznámé lokalitě Před-
mostí důstojný památník pochází z 30. let minulého 
století. Tak vznikl projekt výstavního pavilonu, 
který by kryl a ochránil poslední zbytky kulturní 
vrstvy, včetně kostí mamutů a dalších zvířat ledové 
doby.

Interiér Památníku lovců mamutů.

Po letech přípravy a hledání vhodného místa, od vy-
budování hrubé stavby, až po vlastní archeologický 
odkryv, který poprvé v ČR umožnil konzervovat na 
místě a zpřístupnit veřejnosti nálezové vrstvy ze 
starší doby kamenné, byl v roce 2009 památník 
otevřen. Památník lovců mamutů, jedno ze zastavení 
naučné stezky, je součástí projektu „Předmostím až 
do pravěku“ a jeho stavba byla spolufinancována 
z prostředků EU. Za rok 2013 jej navštívilo celkem 
2 516 osob, což je o 41 méně než v roce předcháze-
jícím. Od dubna do října byla návštěvníkům, kromě 
odborně zaměřeného výkladu ve vnitřních prostorách
památníku, nabízena průvodcovská služba zahrnující 
terénní prezentaci archeologických nálezů z období 
před cca 27 000 lety. O tento typ prohlídky měly 
zájem převážně školní kolektivy. Průvodce v rámci 
programu s názvem „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. Komenského 
a ukázky bludného kamene. Činnost je zajišťována 
převážně vlastními, vyškolenými zaměstnanci.
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Výstavní síň Pasáž

Důstojná galerie vznikla rekonstrukcí prostor, které 
původně sloužily MIC v pasáži ulice Kratochvílova 
14. Populární „velká pasáž“ v centru Přerova, 
obchodní spojnice do ulice Palackého, a dílo
A. Köhlera, významného stavebníka z 1. poloviny 
30. let minulého století, byla vždy důležitým místem 
v centru města. V minulosti sídlily v části pasáže 
navazující na Kratochvílovu ulici převážně bankovní 
ústavy. V roce 1966 získalo část těchto prostor 
dnešní Muzeum Komenského a využívalo je pro 
svoji výstavní a přednáškovou činnost. 

Poslední úpravy interiéru Výstavní síně Pasáž před otevřením.

Zdařilou úpravou prostor byla opět obnovena 
tradiční výstavní činnost v této polohou výhodné 
lokalitě. Provozující příspěvková organizace zacho-
vala i původní název prostor, tj. Výstavní síň Pasáž, 
a od srpna 2013 otevřela galerii pro veřejnost. 
Rekonstrukcí vnitřních prostor získala organizace 
slibný potenciál pro různorodou výstavní činnost 
i menší kulturní akce – přednášky, besedy, komorní 
hudební projekty. Galerijní plochy jsou stavebně 
rozděleny, tudíž zde mohou současně probíhat i dvě 
zcela odlišné výstavy. 
Od srpna 2013, kdy došlo ke zpřístupnění galerie 
veřejnosti, zde prostor pro svoji prezentaci získaly 
místní organizace, tj. Klub esperantistů, Sociální 
služby města Přerova - Denní pobyt, Nadační fond 
Blues nad Bečvou, dále malířky a sochařky Hana 
Münsterová a Ivana Šrámková nebo místní fotograf 
Martin Blaťák.

Vernisáž výstavy soch Ivany Šrámkové.

Výstava s názvem„Přerov – příběh staré cesty“ vznikla 
u příležitosti významných přerovských výročí a v sou-

vislostech s novými, unikátními archeologickými 
nálezy v lokalitě Na Marku. Autorská výstava, reali-
zovaná ve spolupráci s Muzeem Komenského a Stát-
ním okresním archivem Přerov, byla zahájena 
v prosinci 2013 a zájemci ji mohou obdivovat až do 
února 2014.

Před vernisáží výstavy „Přerov – příběh staré cesty“.

Z ostatních výstav byla velmi významná prezentace 
díla malířky Hany Münsterové a sochařky Ivany 
Šrámkové, autorky soch na novém Tyršově mostě, 
která přispěla k pochopení jejího díla jako součásti 
veřejného prostoru.

Malí návštěvníci diskutují nad obrazy H. Münsterové. 

I do budoucna by výstavní prostory v pasáži měly 
zůstat přístupné nejen významným profesionálním 
umělcům, ale také regionálním organizacím, osob-
nostem a patriotům, tedy všem, kteří se chtějí 
s veřejností podělit o své znalosti, zkušenosti a nad-
šení z jakéhokoliv oboru. 

Galerie města Přerova

Na významné archeologické objevy, oleje a grafiky 
umělce zvučných jmen, fotografie, turistické mapy, 
šperky, kované plastiky, středověké artefakty či 
zpěváky lákala Galerie města Přerova. Celkem 
jedenáct uspořádaných výstav zhlédlo rekordních 
více než 14 tisíc návštěvníků. 
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Archeologické objevy z roku 2012 a počátku roku 
2013, uskutečněné v prostoru mezi řekou Bečvou 
a Horním náměstím, představila návštěvníkům uni-
kátní expozice s podtitulem „Příběh jednoho místa –
Svědectví archeologických pramenů aneb Kudy 
kráčel Komenský“. Výstava od konce května do 
poloviny srpna 2013 seznamovala se zmíněnou 
historicky exponovanou lokalitou, a to formou 
textových a obrazových panelů, doplněných ukáz-
kami nalezených předmětů. Výstava byla pořádána 
za finančního přispění Olomouckého kraje a ve spo-
lupráci s Muzeem Komenského a Státním okresním 
archivem Přerov.

Z vernisáže výstavy „Příběh jednoho místa – Svědectví
archeologických pramenů aneb Kudy kráčel Komenský“.

Součástí výstavy byla soutěž pro malé i velké 
návštěvníky, uskutečnily se komentované prohlídky 
spojené s návštěvou místa nálezů v lokalitě Na 
Marku.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů v Přerově 
bylo v lednu 2013 připomenuto 100. výročí založení 
Klubu českých turistů v Přerově a 100. výročí 
odboru Klubu českých turistů TJ Spartak Přerov. 
Expozici kartografických skvostů, běžně dostupné
plány výletních tras apod., doplnily turistické arte-
fakty, například záznamy z výšlapů, deníky, dobové 
fotografie, odznaky, známky a razítka nastřádané od 
počátku minulého století. V únoru 2013 rozzářily 
galerii ručně vyráběné šperky z drátu a korálků Nely
Greisslerové výstavu „Spřízněnost“, prezentující tři 
generace malířského rodu Šnajdrů z Olomouce. 
Streetartovou fotografií a vlastní poezií inspirovanou 
životem ulice v dubnu v prostorách galerie předsta-
vil V. J. Horák. Atraktivní se ukázala květnová vý-
stava mladých talentovaných výtvarníků, absolventů 
výtvarného oboru Základní umělecké školy B. Ko-
zánka v Přerově. V létě si zájemci o umění přišli 
prohlédnout originální oleje a grafiky Františka Ringo 
Čecha. Vernisáž za účasti autora se uskutečnila při 
příležitosti oslav srpnových přerovských Svatovavři-
neckých hodů. Muzikant, herec, spisovatel, politik
a moderátor František Ringo Čech je také žádaný 
malíř. V galerii vystavil přes 80 obrazů, které 
vytvořil během posledních třiceti, čtyřiceti let. Za tu 
dobu má autor na svém kontě přes 50 uspořádaných 
výstav, přičemž jeho obrazy krášlí soukromé sbírky 
i galerie po celém světě.

Z vernisáže výstavy obrazů a grafiky Františka Ringo Čecha.

V červenci a srpnu představil v galerii fotograf Jiří 
M. Doležel snímky zachycující bystřiny a detaily 
přírodních struktur Jeseníků. Fotografiemi pražských 
zákoutí, českého venkova i světových velkoměst se 
v listopadu prezentovala zpěvačka Eva Pilarová se 
svou sestřenicí Helenou Štefanovou. Při vernisáži 
zpěvačka živě vystoupila a přítomným zazpívala.

Z vernisáže výstavy fotografií Evy Pilarové.

Závěr roku patřil výstavě s výmluvným titulem 
„Tehdy a teď“, zobrazující Přerov kolem poloviny 
minulého století a tytéž pohledy na město současné, 
objektivem přerovské fotografky Vlastimily Skyvo-
vé. Souběžně s výstavami byly od října do prosince 
2013 v galerii k vidění kované plastiky Jana Rybičky.
Jako každoročně galerie po celý rok nabízela bohaté 
spektrum takzvaných doprovodných akcí. Kromě 
hudby, tance a poezie při vernisážích to byla dub-
nová beseda s vystavovatelem Jaromírem Horákem, 
červnové komentované prohlídky lokality Na Marku 
a vědomostní kvíz v rámci výstavy „Příběh jednoho 
místa“, jarní promítání filmu „Přerov a jeho válka“, 
živý koncert Evy Pilarové nebo tradiční slavnostní 
rozsvěcování vyřezávaného betléma v mostním 
oblouku zámeckého příkopu před galerií.

Letní divadelní scéna

Divadelní scéna, nacházející se mezi hradbami 
přerovského zámku, s příznačným názvem „Divadlo 
mezi hradbami“ svými 90 místy k sezení přispěla 
v roce 2013 ke kulturnímu vyžití 681 diváků. Ve 
srovnání s rokem předcházejícím se jedná o úbytek 
37 návštěvníků. Pořadatelé koncepcí programu a ter-
mínů navázali na úspěšný rok 2012. V pravidelných 
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čtvrtečních večerních hodinách, jedenkrát za 14 dnů, 
nabízeli divadelní nebo hudební představení. Lákad-
lem letní divadelní scény se stal festival amatérských 
divadelních souborů s názvem „Dostavníčko s divad-
lem“. Přehlídka divadel byla uskutečněna za finanč-
ního přispění Olomouckého kraje a nabídla po šest 
večerů směsici lehkého humoru, hořké komedie 
i dramatu. Od června do srpna 2013 se divákům 
představilo Rádobydivadlo Klapý, Divadlo Devítka 
Ostrava – Pustkovec, Divadlo JakoHost Plzeň, Diva-
delní soubor AMADIS Brno, Divadlo bez zákulisí 
Sokolov a Divadelní spolek Kroměříž.

Ukázka z představení Rádobydivadla Klapý.

Divadelní festival přinesl dvouměsíční aktivní pre-
zentaci kultury a stal se zpestřením letního kultur-
ního života Přerovanů a jeho návštěvníků. Touto 
aktivitou se významně rozšiřuje spektrum kulturních 
akcí kraje o nový, nikoli bezvýznamný prvek, tj. 
snaha o zavedení tradice letního divadelního festi-
valu. Program je zaměřen na aktivní a smysluplné 
využití volného času jak z pozice návštěvníků, tak 
účinkujících. 
Vedle divadelních představení se na venkovní scéně 
mezi hradbami uskutečnily i tři koncerty. Čtvrtý 
a zároveň poslední srpnový koncert musel být kvůli 
nepřízni počasí zrušen.

Ukázka z koncertu - Blues BazAar Přerov.

V červnu 2013 se amfiteátr rozezněl koncerty kapel 
Blues BazAar Přerov a Jonah Hex Band z Olomou-
ce, v srpnu zahráli oblíbenou country muziku s náde-
chem bluegrassu přerovští Freďáci. Pro nepříznivé 
počasí se neuskutečnil koncert olomoucké kapely 
Again, jímž měla být zakončena sezóna letní 
divadelní scény roku 2013. 

Náklady za účinkující, výrobu plakátů, dopravné, 
osvětlení a ozvučení letní divadelní scény dosáhly 
výše 155 691 Kč, což je o 470 Kč méně než v roce 
2012. Na vstupném bylo vybráno celkem 34 050 Kč, 
což je o 1 850 Kč méně než představovaly tržby 
roku předcházejícího. Na výši tržeb se nejvíce 
podílel částkou 25 600 Kč „Festival divadel malých 
forem“. Ve srovnání s rokem 2012 vstupné za diva-
delní představení zaznamenalo nárůst o 9 150 Kč.

Realizace oslav města Přerova

V roce 2013 bylo při realizaci programu vycházeno 
ze zřizovatelem schváleného plánu kulturních a spo-
lečenských akcí konaných pod záštitou statutárního 
města Přerova. Program od února do prosince 2013 
byl koncipován tak, aby oslovil občany všech 
věkových kategorií a různých zájmů. Sportovně 
zaměření občané se v únoru mohli stát účastníky 
mezinárodního nohejbalového turnaje trojic, v dubnu 
aktivně zapojit do otevírání cyklistické stezky v akci 
s názvem „První šlápnutí“, které předcházelo květ-
novému cyklistickému závodu s názvem „Mamut 
Tour 2013“. Oslavy svátků jara rok 2013 určil na 
konec března. I přes velmi nepříznivé počasí byla 
přítomným občanům předvedena pestrá nabídka 
vystoupení v pořadu s názvem „Hody, hody, 
doprovody“. Květnový program, připomínající dny 
osvobození v roce 1945, byl rozšířen o vystoupení 
skupiny Citron. 

Pozvání do parku Michalov na promenádní koncerty.

Mezi občany byly velmi oblíbené, a proto i hojně 
navštěvované, nedělní promenádní koncerty v parku 
Michalov. V roce 2013 se koncerty plánovaly a rea-
lizovaly také v červenci a srpnu, což mělo ze strany 
posluchačů, setrvávajících v letním období v Přerově,
pozitivní odezvu. Promenádní koncerty se od května 
do září staly součástí nedělní procházky do příjem-
ného prostředí městského parku Michalov. 
V červnu 2013 se v rámci projektu „Slavnosti léta“
uskutečnily zábavné pořady „Hurá na prázdniny“
a tenisová akademie „Akuna show 2013“. 
Významnou událostí pro občany města i jeho 
návštěvníky byly srpnové Svatovavřinecké hody, 
které nabídly cca 5 700 přihlížejícím divákům
kvalitní a různorodá vystoupení skupin a souborů. 
V programové nabídce nechyběly ukázky středově-
kých her pro děti i dospělé a dobové atrakce. 
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Ukázka z historické části programu Svatovavřineckých hodů, 
slavnostního průvodu na náměstí T. G. Masaryka.

Ke slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení Fran-
tiška Ringo Čecha, který s kapelou Shut Up připravil 
pro návštěvníky vzpomínkový pořad, v němž zazněly 
známé hity.
Vánoční oslavy byly zahájeny již 1. prosince 2013. 
První adventní neděle připravila pro přítomné diváky 
bohatý program, který završilo slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka. 

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2013.

Tradice Vánoc a výtvory lidového umění připome-
nula výstava „Vánoční salon“. Zájemci si ji mohli 
prohlédnout v prostorách Městského domu.
Po 22 prosincových dnů zaplňovali hlavní přerovské 
náměstí diváci všech věkových kategorií. Program 
vánočních oslav byl koncipován tak, aby si z něj 
mohl vybrat takřka každý. Příjemnou sváteční 
atmosféru zpestřil dětem příjezd Mikuláše, živý 
betlém v režii Římskokatolické farnosti Přerov, který
zaujal jak děti, tak i dospělé. Ukázka kovářského 
řemesla předvedla zručnost kovářů, opékaly se i buř-
ty a na pódiu se střídala hudební a taneční vystoupení. 

Ukázka z vystoupení skupiny AC/DC Czech Revival.

Silvestrovský program má diváky nejen pobavit, 
k čemuž přispívá i pořádaná plavecká show na řece 
Bečvě, ale současně má u přítomných navodit 
optimistickou náladu. 
Na náměstí T. G. Masaryka tradičně odpoledne 
v tento den chodí spíše střední a mladší generace, 
proto byl program koncipován s ohledem na tuto 
skutečnost. Závěrečný ohňostroj, který ukončil rok 
2013 a přítomným zpestřil začátek roku 2014, je 
veřejností vždy očekáván, a proto je i vyhledáván. 
Ohňostroj vede obyvatele k procházce do středu 
města, v poslední den roku, i za nepříznivého počasí

Otužilce v rámci plavecké show pozorovaly davy přihlížejících.

Městský informačně-orientační systém MIOS

O celkem 670 tabulek s názvy ulic a místních cílů 
v městě Přerově a místních částech se organizace 
stará již několik let. V roce 2013 bylo v rámci 
údržby vyměněno celkem 21 poničených tabulek.

Hospodářská činnost:

Obchodní činnost

Galerie města Přerova vedle hlavní činnosti, pro 
kterou byla zřízena, nabízela svým návštěvníkům 
možnost posezení a relaxace ve vnitřních prostorách 
galerie. Příchozím byla nabízena i možnost drob-
ného občerstvení a tím prodloužena doba strávená 
v příjemných prostorách. Za rok 2013 tato služba 
vykázala tržby ve výši 60 363,11 Kč. V porovnání 
s rokem předcházejícím se jedná o mírné zvýšení, 
celkem o 1 078,81 Kč. Služba je zdaňována sazbou 
DPH dle zákona.

Propagační, navigační a výlepová činnost

Propagace činnosti nebo akcí formou výlepu plakátu 
byla na území města Přerova zájemcům umožněna 
na 210 panelech typu Horizont, 41 ks klasických 
plakátovacích plochách a 80 ks panelech typu „A“. 
Na sloupech veřejného osvětlení bylo nainstalováno 
celkem 150 ks navigačních prvků, což je o 65 ks 
méně jak v roce předcházejícím.
V roce 2013 bylo za výlep plakátů utrženo celkem 
0,791 mil. Kč, v roce 2012 celkem 0,862 mil. Kč. 
Při porovnání roku 2013 a 2012 se jedná o plnění 
tržeb ve výši 92,11 %. Za navigační činnost bylo 
odběrateli v roce 2013 uhrazeno 0,978 mil. Kč, 
v roce 2012 celkem 1,012 mil. Kč. Při porovnání 
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obou roků tržby za rok 2013 dosáhly výše 96,64 % 
roku předcházejícího. 
V roce 2012, kdy došlo k razantnímu snížení tržeb 
z uvedené činnosti a nepředpokládalo se, že v roce 
2013 se situace natolik zlepší, aby bylo možné splnit 
předpokládané tržby, bylo přijato rozhodnutí snížit 
stav pracovníků daného střediska. Přerovské organi-
zace se i v roce 2013 snažily snižovat své náklady, 
což se negativně projevovalo nejen v počtu klesající 
placené reklamy, ale i ve snižování tržeb za navi-
gační služby. I přes snahu se nedařilo získat tolik 
nových klientů, aby došlo k dorovnání klesajících 
tržeb. Akční ceny na výlep plakátů do panelů 
Horizont nepřinášel příjem, který by zásadním 
způsobem ovlivnil hospodaření střediska, proto byl 
k 31.01.2013 z organizačních důvodů ukončen pra-
covní poměr 1 zaměstnanci a dle zákona vyplaceno 
odstupné. Cílem přijatých opatření nebylo jen sníže-
ní nákladů střediska, ale i provedení celkové reorga-
nizace prováděných prací tak, aby byly do dalšího 
období nastaveny pevné základy pro vykonávanou 
činnost. Nově zavedený systém vedl k vytvoření 
kladného hospodářského výsledku. K datu 31.12.2013 
byl vykázán zisk, který po zdanění dosáhl výše cca
0,283 mil. Kč.  

Nájmy

Za rok 2013 byl v této činnosti veden příjem za 
částečně vymoženou pohledávku z roku 2006.

Příspěvek od zřizovatele

V roce 2013 byl příspěvek na provoz a odpisy 
nemovitého majetku jednotlivých středisek hlavní 
činnosti čerpán v pravidelných měsíčních zálohách 
na základě schváleného plánu nákladů a výnosů.

a) Příspěvek na provoz a odpisy nemovitého 
majetku                                                 

pův. rozp. 
v tis. Kč

upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2013

% k upr.
rozpočtu

9 442,40   9 428,70 9 158,69 97,14

b) Příspěvek na provoz 

pův. rozp. 
v tis. Kč

upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2013

% k upr. 
rozpočtu

9 240,20   9 350,20 9 080,20 97,11

c) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku   
           

pův. rozp. 
v tis. Kč

upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2013

% k upr.
rozpočtu

202,20   78,50 78,49 99,99

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Na účet organizace bylo v rámci příspěvku na 
provoz k datu 31.12.2013 zasláno zřizovatelem 
celkem 9 080 200,00 Kč. Z příspěvku na provoz 
nebylo čerpáno celkem 29 177,78 Kč, které budou 
v lednu 2014 odvedeny na účet zřizovatele. 

Příspěvek na odpisy nemovitého majetku od zři-
zovatele
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku byl čerpán 
v souladu s plánem. Po změně metodiky odepisování 
nemovitého majetku v dubnu 2013 byl rozpočtovým 
opatřením příspěvek na odpisy nemovitého majetku 
snížen z původních 202 200 Kč na 78 500 Kč. Odvo-
dy z odpisů nemovitého majetku z hlavní a hospo-
dářské činnosti byly pravidelně odváděny na účet 
zřizovatele.

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. Schválený dotační titul byl 
1. dodatkem smlouvy v roce 2012 změněn na reali-
zaci výstavy o nejnovějších archeologických nálezech 
v Přerově a osobnosti J. A. Komenského s termínem 
čerpání do 31.10.2013. Výstava vznikla ve spolupráci 
s archeology a historiky Muzea Komenského v Pře-
rově. Vyúčtování bylo v termínu odesláno na Krajský 
úřad Olomouckého kraje a zřizovateli.
V rámci dotačního programu s názvem „Podpora 
kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013“
byla uzavřena smlouva, na jejímž základě získala 
organizace přes účet zřizovatele dotaci 40 000 Kč
účelově určenou na úhradu nákladů spojených s pří-
pravou a realizací „Festivalu divadel malých forem 
Přerov 2013“. Vyúčtování bylo v termínu odesláno 
poskytovateli dotace i zřizovateli.

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 
zřizovatelem schváleného plánu nákladů a výnosů 
pro rok 2013. Vyúčtování dotace bylo jejímu posky-
tovateli odesláno ve stanoveném termínu.

Výsledek hospodaření organizace k 31.12.2013
 hlavní činnost 

po zdanění ztráta ve výši               - 73 424,29 Kč
 doplňková činnost

před zdaněním zisk ve výši           332 953,01 Kč
daň ve výši                           27 850,00 Kč                   
po zdanění zisk ve výši                  305 103,01 Kč

Hlavní činnost

Hlavním účelem, k němuž byla příspěvková organi-
zace 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. 

Provozní náklady středisek byly hrazeny:
 z příspěvku zřizovatele,
 z tržeb jednotlivých středisek,
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 z příspěvku v rámci dotačního programu 
Krajského úřadu Olomouckého kraje,

 z dotace od statutárního města Olomouc.

Na část nákladů hlavní činnosti byla i v roce 2013 
uplatněna možnost zapojení daňové úspory z před-
cházejících let, která vycházela ze zisku doplňkové 
činnosti roku 2010. V případě, že by daňová úspora 
nebyla v roce 2013 v hlavní činnosti použita, tj. 
nebyla by činnost prokazatelně ztrátová, stala by se 
výše daňové úspory v plném rozsahu předmětem 
daně z příjmu roku 2013. Ztráta byla vykázána na 
středisku MIC a je spojena s opravami nebytových 
prostor v pasáži ulice Kratochvílova, které po 
přestěhování pobočky MIC do Městského domu 
byly vyčleněny na Výstavní síň Pasáž.

Rekapitulace hospodářského výsledku

MIC                                                    - 73 424,29 Kč
Ostatní záležitosti kultury                               0,00 Kč
Správa                                                             0,00 Kč 
Celkem ztráta ve výši                         - 73 424,29 Kč

Hospodářská činnost

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel organi-
zace. Sloužila k tomu, aby byly lépe využity hospo-
dářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Za rok 
2013 vykázala všechna střediska doplňkové činnosti 
zisk, který byl tvořen tržbami za poskytované služby 
sníženými o zákonnou sazbu DPH. Organizace byla
měsíčním plátcem DPH.

Rekapitulace hospodářského výsledku

Obchodní činnost                                   20 476,76 Kč
Navigace a propagace                        282 875,25 Kč
Nájmy                                                     1 751,00 Kč
Celkem zisk ve výši                             305 103,01 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek celkem            231 678,72 Kč
Návrh na rozdělení:
Příděl do fondu odměn                          20 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu               211 678,72 Kč

Závěry
Pozitivně hodnoceno:
 otevření Výstavní síně Pasáž, která svou rozlohou 

nemá srovnání s žádnou galerií v našem městě,
což umožňuje vystavovat takové exponáty, které 
v jiných prostorách nevyniknou, nebo není možné 
je instalovat,

 činnost Galerie města Přerova, která programem 
letní divadelní scény přinesla veřejnosti další 
možnost využití volného času, a oživila Horní 
náměstí v Přerově,

 rozšíření kulturního programu v rámci pořáda-
ných akcí oslav města Přerova, a to bez navýšení 
příspěvku.  

Negativně vnímán vandalismus občanů, kteří poško-
zují prostory před pobočkou MIC v Předmostí a ničí 
přilehlé sociální zázemí. 

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček
ředitel organizace
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HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 187,00 554,30 581 619,10 104,93
spotřena energie 490,00 607,00 582 495,08 95,96
prodané zboží 110,00 110,00 69 033,08 62,76
opravy a udržování 195,00 590,00 589 712,43 99,95
cestovné 13,00 5,00 1 309,00 26,18
náklady na reprezentaci 5,00 7,00 3 958,60 56,55
ostatní služby 4 098,10 4 263,10 3 958 805,00 92,86
mzdové náklady 3 399,00 3 377,10 3 239 720,00 95,93
mzdové náklady (náhrady) 0,00 21,90 18 864,00 86,14
OON 150,00 265,00 251 335,00 94,84
zákonné sociální pojištění 1 155,00 1 134,60 1 107 462,00 97,61
jiné sociální pojištění 15,00 14,80 13 283,00 89,75
zákonné sociální náklady 172,00 173,90 154 370,00 88,77
jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
daň silniční 0,00 0,00 0,00 0,00

jiné daně a poplatky 3,00 6,10 5 130,00 84,10
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00
jiné pokuty a penále 0,00 0,90 846,00 94,00
tvorba fondů 0,00 0,00 0,00 0,00
ostatní náklady z činnosti 20,00 42,50 40 578,17 95,48
rozúčt. správní režie ostatní -482,70 -482,70 -344 977,02 71,47

rozúčt. SR odpisy NM z dotace - nekryto 0,00 0,00 0,00 0,00

rozúčt. SR odpisy NM bez dotace - kryto 0,00 0,00 0,00 0,00

odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 295,60 295,60 114 677,40 38,79
odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 202,20 78,50 78 486,60 99,98
odpisy dl. maj. ostatního 60,80 62,80 62 134,00 98,94
náklady z drobného dlouh. majetku 95,00 153,90 147 786,00 96,03
ostatní finanční náklady 20,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 10 203,00 11 281,30 10 676 627,44 94,64

výnosy z prodeje služeb 110,00 197,50 298 962,53 151,37

výnosy z pronájmu 0,00 275,00 157 500,00 57,27

výnosy z prodaného zboží 140,00 144,00 78 596,80 54,58
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 135,73 0,00
výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 5,00 5 785,94 115,72
úroky 20,00 20,00 6 965,32 34,83
ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 3,18 0,00
čerpání fondů 195,00 850,50 746 067,43 87,72
čerpání fondů - ušetřená daň 0,00 0,00 0,00 0,00
výnosy vybran. MVI z trans.(přev. r. 2012) 0,00 40,00 40 000,00 100,00
výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 9 240,20 9 350,20 9 051 022,22 96,80
výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy bez 

dotace - kryto)
202,20 78,50 78 486,60 99,98

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy z dotace - 

nekryto)
295,60 295,60 114 677,40 38,79

výnosy vybran. MVI z trans. (mimo 

zřizovatele)
0,00 25,00 25 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 10 203,00 11 281,30 10 603 203,15 93,99

ztráta
VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM 0,00 -73 424,29
daň z příjmů 0,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2013

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 

(v Kč)
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přepočtený počet pracovníků 12,55
průměrná mzda 21 638,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 1 860,90 1 849,90 1 531 360,47 82,78
VÝNOSY 2 564,00 2 552,00 1 864 313,48 73,05

výsledek hosp. před zdaněním 703,10 702,10 332 953,01
daň příjmu 80,00 80,00 27 850,00
VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 623,10 622,10 305 103,01

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)

– 151 –
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2013

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 42 541,24 0,00 3 516 303,12 0,00 7 117 783,08 10 676 627,44

výnosy 42 541,24 0,00 3 516 303,12 0,00 7 044 358,79 10 603 203,15

z toho příspěvky na provoz 0,00 0,00 3 512 022,22 0,00 5 539 000,00 9 051 022,22

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 424,29 -73 424,29 

vrácený nedočerpaný příspěvek na provoz 29 177,78

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 

-1 751,00 39 886,35 0,00 1 493 225,12 1 531 360,47

0,00 60 363,11 0,00 1 803 950,37 1 864 313,48

0,00 0,00 0,00 27 850,00 27 850,00

1 751,00 20 476,76 0,00 282 875,25 305 103,01výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

– 152 –
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Sociální služby města Přerova
příspěvková organizace
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Příspěvková organizace Sociální služby města Pře-
rova je pro město klíčovým partnerem při zjišťování 
potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů jeho krátko-
dobé i dlouhodobé sociální politiky. Zajišťuje, co 
do objemu i sortimentu, rozhodující podíl kvalitních, 
ekonomicky dostupných sociálních služeb a ošetřo-
vatelské péče na území města, trvale sleduje potřeby 
veřejnosti v této oblasti a na jejich vývoj reaguje 
vlastní nabídkou poskytovaných služeb nebo aktivní 
a kvalifikovanou spoluprací s orgány města při pří-
pravě 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 (PS) v Přerově je zaměřena dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na 
poskytování péče seniorům, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby a osobám, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. 
Jejím posláním je podporovat a pomáhat udržovat 
stávající soběstačnost uživatelů, kteří potřebují 
pomoc druhé osoby, a umožnit jim tímto setrvat 
v domácím, přirozeném prostředí co možná nejdéle.
PS byla poskytována na území města Přerova 
včetně jeho místních částí a to každý den. 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 byly zajišťo-
vány především osamělým uživatelům, jestliže 
u nich došlo k přechodnému zhoršení zdravotního 
stavu nebo pokud byli propuštěni ze zdravotního 
zařízení do domácí péče. Víkendová služba byla 
poskytována v omezeném rozsahu se zaměřením na 
základní životní potřeby, jako je osobní hygiena, 
příprava příp. podání jídla, dohled nad požitím léků. 
Dovoz oběda byl poskytován každému uživateli bez 
výjimek.
PS byla zajišťována terénní i ambulantní formou. 
Terénní forma byla ve všech domácnostech uživa-
telů, ambulantní forma obnášela činnost koupání ve 
střediscích osobní hygieny, které se nacházely v do-
mech s pečovatelskou službou. Ambulantní činnost 
využívali i uživatelé z terénu, kteří byli do střediska 
osobní hygieny sváženi vozidly PS a bylo jim zde 

poskytováno koupání ve vaně nebo ve sprše. Toto 
zařízení bylo určené především pro uživatele s ome-
zenými pohybovými schopnostmi nebo jinými zdra-
votními problémy nebo ty, kteří neměli odpovídající 
a vyhovující podmínky ve svých domácnostech 
a bez pomoci by koupání nezvládli. Každé středisko 
osobní hygieny bylo vybaveno elektrickým zvedá-
kem do vany.
V Přerově bylo celkem 8 domů zvláštního určení –
domů s pečovatelskou službou (DPS), z toho 5 z nich 
disponovalo střediskem osobní hygieny a v jednom 
DPS byla také prádelna, ve které se pralo prádlo 
uživatelů i osobní ochranné pracovní pomůcky 
zaměstnanců PS.
Provoz PS zabezpečovalo celkem 47 pracovníků 
z toho 35 pečovatelek (pracovníků v přímé péči), 
3 pracovníci provozu, 5 vedoucích okrsku, 3 sociá-
lní pracovnice a 1 vedoucí PS.
Pro výpomoc při rozvozu obědů a péče během ví-
kendů, svátků a zástupů v době letních dovolených 
bylo zaměstnáno 15 osob na dohodu o pracovní 
činnosti (tzv. brigádníci).
V roce 2013 byla PS poskytnuta 852 uživatelům. 
Z tohoto počtu byla služba ukončena u 165 uživa-
telů. K 31.12 organizace poskytovala službu 687 
uživatelům. Denní kapacita pečovatelské služby 
byla 440 uživatelů. Tato kapacita se může měnit 
v závislosti na rozsahu a četnosti úkonů poskytova-
ných jednotlivým uživatelům.

Nejčastěji požadovanou službou základních činností 
ze strany uživatelů byl dovoz oběda. Za rok 2013 se 
v průměru denně rozvezlo 319 obědů. Toto číslo by-
lo ovlivněno rozvážkou obědů o sobotách, nedělích 
a svátcích, kdy byl požadavek na rozvoz obědů 
podstatně nižší. 
Dovoz obědů byl zajišťován šesti vozidly PS. Pro 
zabezpečení ostatních služeb v terénu používaly
pečovatelky jízdní kola (s výjimkou nepříznivého 
počasí). 
Mimo základní služby byly poskytovány i služby 
fakultativní. Jednalo 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.
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Kromě toho byly v DPS na přání uživatelů zpro-
středkovávány kadeřnické a pedikérské služby 
a půjčování knih z městské knihovny. Pro obyvatele 
DPS byly také organizovány společenské aktivity 
jako např. mikulášská besídka, výlet obyvatel DPS, 
společné grilování na zahradě DPS a jiné.
Organizace pravidelně prováděla dotazníkové šetře-
ní, aby zjistila spokojenost uživatelů se službami. 
Pracovníci PS svou prací pomáhali vytvořit takové 
prostředí, které by bylo bezpečné pro klienta a při-
nášelo zabezpečení jeho potřeb.

Celkem byla poskytnuta služba za 3 949 489 Kč. 
Z toho úkony základní činnosti v celkové částce
3 718 739 Kč a úkony fakultativní činnosti v částce 
230 750 Kč. Bezplatně byla služba uskutečněna 13 
uživatelům, a to v celkové výši 84 004 Kč. V roce 
2013 došlo oproti minulému roku k navýšení služeb 
a tím i úhrad o 192 427 Kč. Středisko bylo členem 
České asociace pečovatelské služby

Služby základních a fakultativních činností, které 
byly během roku uskutečněny:

Domov pro seniory

V Domově pro seniory v Přerově byly poskytovány 
celodenní kvalitní odborné a bezpečné sociální 
služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
s kapacitou:
 40 lůžek – domovy pro seniory (§ 49),
 42 lůžek – domovy se zvláštním režimem (§ 50).
V roce 2013 si podalo žádost o poskytování sociální 
služby celkem 118 žadatelů; z toho 103 žadatelů
s trvalým pobytem v Přerově a jeho místních částech 
a 15 žadatelů s trvalým pobytem mimo území města 
Přerova.
Z přijatých 118 žádostí bylo příjemcem příspěvku 
na péči:
 ve stupni I (lehká závislost) – 10 žadatelů,
 ve stupni II (středně těžká závislost) – 16 žada-

telů,
 ve stupni III (těžká závislost) – 14 žadatelů,
 ve stupni IV (úplná závislost) – 8 žadatelů,
 bez stupně závislosti – 39 žadatelů,
 příspěvek na péči v řízení – 31 žadatelů.

Aktuální celkový počet žádostí o umístění do poby-
tového zařízení sociálních služeb k 31.12.2013 činil
809 žádostí. V roce 2013 bylo do pobytového zaří-
zení sociálních služeb přijato 37 uživatelů, z toho:
 15 do domova pro seniory 
 22 do domova se zvláštním režimem.

Využití kapacity za obě pobytové sociální služby 
činilo 98,67 % (22 mužů, 60 žen). Věkový průměr 
uživatelů – 83,6 roků:
 60 až 65 let – 3 uživatelé,           
 66 až 75 let – 11 uživatelů             
 76 až 85 let – 36 uživatelů      
 86 až 95 let – 29 uživatelů
 nad 96 let – 3 uživatelé

V roce 2013 mělo v pobytovém zařízení domova 
pro seniory trvalý pobyt 34 uživatelů, v Přerově 
a jeho místních částech 45 uživatelů, v okrese Přerov
3 uživatelé (Horní Moštěnice, Lazníky, Vlkoš).
Pro zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
došlo na ergoterapii od září k rozšíření pracovní 
doby do 17.00 hodin.
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V rámci zvelebování domova pro seniory bylo
využito výtvarných a rukodělných prací a výrobků 
seniorů. Uživatelům pobytového zařízení byla roz-
šířena nabídka aktivit o „Kino Senior“ (pravidelně 
1x měsíčně), keramickou dílnu (2x týdně), která 
byla zaměřena na udržení a rozvoj hrubé a jemné 
motoriky. V rámci přiblížení seniorů k moderním
technologiímbyl pořízen osobní počítač s dotykovým 
monitorem, na kterém probíhala 1x týdně výuka. 
V listopadu proběhlo dotazníkové šetření ve spolu-
práci s uživateli, rodinnými příslušníky a blízkými 
osobami v rámci hodnocení kvality sociálních služeb
– značka kvality. V prosinci pak proběhla nejvýzna-
mnější událost roku, kdy pod názvem „Štědrý večer 
nanečisto“ byla uživatelům předána k užívání multi-

funkční fototerapeutická místnost. 
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťovali zdra-
votničtí pracovníci a pracovníci v sociálních služ-
bách. O uživatele služby pečovalo:
 10 všeobecných sester,
 31 pracovníků v sociálních službách,
 1 fyzioterapeutka 
 1 zdravotnická asistentka provádějící rehabili-

tační ošetřování.
Zdravotní péče byla zajištěna prostřednictvím prak-
tického a odborného smluvního lékaře. Fyziotera-
peutické výkony byly prováděny podle individuál-
ních potřeb uživatelů (kondiční skupinové cvičení,
nácvik chůze, nácvik sebeobsluhy, individuální 
cvičení u lůžka) a podle ordinace lékaře (ultrazvu-
ková terapie, magnetoterapie, elektroléčba aj.)

Kluby důchodců

V Přerově, Újezdci,Čekyni, Žeravicích, Dluhonicích 
a Henčlově pracovaly Kluby důchodců.  Jejich čin-
nost byla zaměřena na společenskou, kulturní nebo 
vzdělávací činnost. Cílem práce bylo podporovat 
aktivizační činnosti a tím setrvání občanů ve 
vlastním přirozeném prostředí co nejdéle. Činnost 
byla hrazena z příspěvku města a nebyla registro-
vána jako služba.

Městské jesle

Poskytovaly kompletní zdravotně výchovnou péči
pro děti od 18 měsíců do 4 let věku, v případě 
potřeby i dětem mladším 18 měsíců.

Základní údaje:
 kapacita 45 míst,
 provozní doba 6 – 16 hod. v pracovní dny,
 docházka celodenní,5 dnů v měsíci,4 hod. denně.
Zařízení mělo dvě oddělení: 
 I. oddělení – mladší batolata (18 měsíců – 2 roky),
 II. oddělení – starší batolata (2 roky – 4 roky).
Vaří se podle doporučených technologických postu-
pů, ve vlastní kuchyni, odpovídající zásadám racio-
nální výživy. Dětem je strava podávána 4 x denně. 
Důraz se klade na pitný režim. Oblečení bylo dětem 
poskytováno pro pobyt v herně i pobyt venku pro 
jednotlivá roční období (mimo obuvi). Děti měly
rovněž zajištěny jednorázové pleny a hygienické 
ubrousky. Výchovná práce se skládala ze šesti 
základních složek:
 tělesná výchova,
 hudební výchova,
 pracovní výchova,
 výtvarná výchova,
 rozumová výchova,
 mravní výchova.
V rámci výchovné práce byly pro děti obměněny 
pomůcky za nové, moderní. Výchovná práce má 
velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí, jež je 
nedílnou součástí komplexní péče o dítě.

Provoz jeslí zajišťuje 12 zaměstnanců, z toho:
 1 vedoucí,         
 1 hospodářka,
 6 zdravotních sester,
 1 kuchařka,
 3 provozní pracovnice.
V roce 2013 organizace začala s rekonstrukcí a mo-
dernizací jesliček, která se skládala z:
 rekonstrukce koupelen na obou odděleních,
 pokládky podlahových krytin,
 výmalby chodby v administrativní budově,
 pořízení nového nábytku do koupelen obou 

oddělení,
 pořízení nového nábytku do herny II. oddělení,
 pořízení kuchyňských strojů a náčiní,
 pořízení herních prvků na zahradě.
Hlavním cílem bylo každodenně poskytovat dětem 
komplexní péči, vytvářet prostředí, kdy uspokoju-
jeme nejen životně důležité biologické potřeby, ale 
díky odbornosti personálu pozitivně ovlivňujeme 
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psychický a citový vývoj dítěte. Prvořadým úkolem 
bylo a vždy v budoucnu bude všemi dostupnými 
metodami a prostředky zajistit dětem přirozené 
prostředí, tak aby se cítily spokojené a radostné 
a rodiče měli jistotu v tom, že jejich děti mají tu 
nejlepší péči. 
Denní pobyt

Poskytuje sociální služby osobám se sníženou sobě-
stačností z důvodu zdravotního postižení.
Posláním zařízení SSMP – Denního pobytu (DP) je 
zajistit osobám se zdravotním postižením rozvoj 
jejich samostatnosti, schopností a dovedností, které 
jim umožní žít normálním způsobem života ve spo-
lečnosti. 
Cílem poskytovaných sociální služeb DP je:
 kvalitně poskytovat sociální služby, které vychá-

zejí ze specifických potřeb a přání uživatelů,
 zajistit pro uživatele nabídku činností, umožňu-

jící jejich osobnostní, fyzický, psychický i so-
ciální rozvoj,

 zlepšit kvalitu života jedinců s těžkým zdravot-
ním postižením,

 sociálním poradenstvím přispívat k řešení pro-
blémů každodenního života, poskytovat podpo-
ru při řešení krizové životní situace,

 podporovat proces života v přirozeném sociá-
lním prostředí u osob se zdravotním postižením 
ve všech věkových kategoriích.

Zařízení poskytuje sociální službu:
 denní stacionář,
 osobní asistence,
 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 30 uživatelům s mentálním
a tělesným postižením, kombinovanými vadami
a osobám s jiným zdravotním postižením (seniorům) 
bez omezení věkové hranice. 
Službu denního stacionáře využilo od listopadu 
2012, kdy byla za účelem zvyšování kvality posky-
tování služby DS a rozšíření možností využívání 
této sociální služby širšímu okruhu zdravotně posti-
žených osob doplněna cílová skupina uživatelů DS 
o osoby s jiným zdravotním postižením s částečnou 
mobilitou s kapacitou 6 osob, celkem 10 seniorů. 
Seniorům bylo v zařízení vyčleněno jedno oddělení 
se samostatným sociálním zázemím a venkovní 
terasou, která byla v roce 2013 vybavena novým 
zahradním nábytkem. Senioři měli možnost využí-
vat z nabídky všech činností. DS nabízelo seniorům 
příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém mohli 
v rámci svých možností budovat vztahy ke svému 
okolí a uspokojovat základní potřeby – lidský 
kontakt, jistotu a uznání, kladné hodnocení své 
osoby, pocit pohody, klidu a vyrovnání. 

V roce 2013 došlo oproti loňskému roku ke zvýšení 
počtu hodin docházky uživatelů do DS o 16,5 %.

Uživatelé DS získávali ve skupinách znalosti a do-
vednosti, které mohli uplatnit v životě s rodinou 
nebo v chráněném bydlení podle svých individuál-
ních schopností a možností. 
Do pracovních terapií – práce na zahradě, tkaní po-
dušek na hrábích, malování na hedvábí, na textilní 
materiály a vyšívání – se v roce 2013 zapojili také 
senioři, aby tak mohli smysluplně využít dobu strá-
venou v DS. Pracovním dovednostem se uživatelé 
učili také v dřevařské a keramické dílně. 
Výrobky z pracovních terapií uživatelé prezentovali 
na prodejních výstavách – v rámci „Dnů otevřených 
dveří“ zařízení, v Domově pro seniory Přerov a Hra-
nice, v Domě s pečovatelskou službou Trávník Pře-
rov. Výrobky si veřejnost mohla prohlédnout během 
letních prázdnin rovněž v prostorách Městského 
informačního centra v Přerově a výstava se setkala 
s velkým ohlasem.
V rámci terapie organizace v roce 2013 zajišťovala
zhotovení pamětních medailí na přerovské akce –
nadační běh Mamut, V zámku a podzámčí. 
Uživatelé ve výchovně vzdělávacích činnostech
využívali moderní komunikační i vzdělávací tech-
nologie – zdokonalovali se v práci s PC, internetem, 
dotykovou obrazovkou se speciálně upravenou 
myší, s výukovými programy. K rozvoji komuni-
kačních a rozumových schopností uživatelů byly 
v prosinci 2013 zakoupeny do každé skupiny 
tablety, které začali využívat také senioři. Došlo 
k výměně 3 zastaralých PC za nové.
Osobám s těžkým zdravotním postižením je značná 
část aktivit vzhledem k jejich postižení nedostupná, 
proto jim byly nabízeny činnosti, vedoucí ke zvý-
šení kvality jejich života – canisterapie, muzikote-
rapie, aromaterapie, masáže a bazální stimulace. 
DS v roce 2013 zajistil také bohatou nabídku spor-
tovních aktivit – plavání, bowling, kuželky, turistiku, 
pravidelné cvičení v tělocvičně TJ Spartak v Lodě-
nici, přizpůsobivé sporty, míčové hry a další. 
Sportovci se zúčastnili 4 denních „Visegrádských 
her“ v Olomouci a předvedli veřejnosti vystoupení 
s padákovou plachtou v Domově pro seniory Přerov.
O kondici uživatelů se staral kvalifikovaný masér
formou masáží a rekondičního cvičení.
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Uživatelé se zúčastnili řady společenských a kul-
turních akcí (koncert Chceme žít s vámi, Klubíčko 
Kozlovice, výlet do ZOO Lešná a Dinoparku 
Vyškov, koncerty, divadla, apod). S velkým úspě-
chem se setkala v rámci prázdninových aktivit akce 
– letní táboření ve stanech v areálu zahrady zařízení 
spojená s vařením kotlíkového guláše a táborákem.
Rekreační pobyt se uskutečnil v penzionu u Vra-
novské přehrady.
Řada akcí byla organizována ve spolupráci s žáky 
speciálních a základních škol, studenty SŠ a VŠ 
(Klubíčko, Mikulášská nadílka, sportovní turnaje, 
koncerty apod.), kteří v sociální službě absolvovali
praxi.

Uživatelé DS prezentovali moderní speciálně peda-
gogické metody – expresivní terapii – muzikoterapii, 
dramaterapii a terapii tancem na veřejných vystou-
peních – v Centru denních služeb v Olomouci, na 
jarním koncertě a vánoční besídce v Domově pro 
seniory v Přerově, v Domě s pečovatelskou službou 
Trávník Přerov a Benefičním koncertě v Neza-
myslicích. 

Sociální služba osobní asistence (OA) je terénní 
služba, která poskytuje sociální služby osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, 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. 
Osobní asistence byla poskytována jak v budově 
SSMP – Denního pobytu, tak v terénu – v domovech 
uživatelů a jejich okolí v rámci Přerova, ale 
i v ostatních zařízeních sociálních služeb (Domov 
pro seniory Přerov a pečovatelské domy v Přerově).
OA byla zajišťována 3 osobními asistenty. Dvě 
osobní asistentky si rozšířily své vzdělání o kurz 
„Znakového jazyka“, jehož poznatky uplatňovaly 
v praxi při poskytování služby.  
Velký zájem o poskytování služby OA byl předev-
ším z řad seniorů, kteří často kombinovali využívání 
pečovatelské služby a osobní asistence. Službu 
v roce 2013 začali využívat i senioři z denního 
stacionáře k zajištění pravidelného doprovodu 
domů ze zařízení či individuální péči v Denním 
pobytu. 

V rámci služby osobní asistence byla pořádána řada 
akcí. Plavba na raftech historickou Olomoucí po 
hlavním toku řeky Moravy spojená s prohlídkou 
Bezručových sadů sklidila jako každoročně velký 
úspěch u všech uživatelů. „Klubíčko přátelství“ 
bylo opět pořádáno ve spolupráci s fotbalovým 
klubem Kozlovice a akce se zúčastnilo přes 100 
uživatelů z různých sociálních zařízení v rámci 
Olomouckého kraje. V roce 2013 se konal již 
13. ročník tradičního letního integrovaného tábora 
v Čekyni, který byl opět spoluorganizován s Odbo-
rovým sdružením železničářů za podpory řady 
sponzorů. Tábor na téma „z pohádky do pohádky“ 
se konal pod záštitou senátora a primátora města 
Přerova Ing. Jiřího Lajtocha.

Sociální poradenství (SP) zajišťuje základní 
a odborné sociální poradenství. Základní poraden-
ství poskytuje osobám se zdravotním postižením 
potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Odborné SP je poskyto-
váno osobám se zdravotním postižením s ohledem 
na jejich individuální potřeby. Služby poradenství 
využívaly osoby se zdravotním postižením, ale i je-
jich zákonní zástupci, rodinní příslušníci, opatrov-
níci, zástupci organizací i jednotlivci poskytující 
služby zdravotně postiženým. 
Součástí odborného SP je zapůjčování kompen-
začních pomůcek. SP bylo poskytováno bezplatně, 
půjčovné za kompenzační pomůcky se poskytuje za 
stanovenou a schválenou úhradu Radou města Pře-
rova. Půjčovnu kompenzačních pomůcek využívali
jak samotní uživatelé služeb DP, tak uživatelé z řad 
veřejnosti.

Na základě potřeb uživatelů byla v roce 2013 
provedena rekonstrukce bezbariérového sociálního 
zařízení a došlo k finální opravě oplocení areálu 
zařízení. Zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali 
supervizí a vzdělávacích kurzů (bazální stimulace, 
znakový jazyk, kurz PC, muzikoterapie, arteterapie, 
kurzy zaměřené na specifika práce se seniory apod.), 
které jim umožňovaly zkvalitňovat poskytování 
podpory uživatelům ve všech nabízených službách 
zařízení. Organizace se snažila o zvyšování kvality 
sociální služby aktivitou, kreativitou i sebevzdě-
láváním pracovního týmu, využíváním nových 
postupů i metod v práci s cílovou skupinou, dodržo-
váním zavedených Standardů sociálních služeb, 
zlepšováním materiálního vybavení zařízení (došlo 
k rozšíření sortimentu hudebních pomůcek o přírod-
ní buben Djembe, bicí soustavu Cajon a sadu perku-
sivních trubek se stupnicí, byly zakoupeny nové 
společenské hry – hokej, autodráha, ale také nová 
televize a lednice do výdejny stravy).
Kvalita poskytované služby byla prezentována 
veřejnosti na „Dnech otevřených dveří“, ve kterých 
si zájemci mohli vyzkoušet i pracovní terapie 
a zařízení navštívilo přes 100 návštěvníků.
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Středisko správa

Při zajišťování provozu organizace byly v průběhu 
roku zabezpečovány a prováděny pracovníky pro-
vozně technického úseku zejména tyto hlavní 
činnosti:

Údržba a opravy – z větších akcí bylo realizováno:
 rekonstrukce koupelen dětských oddělení a so-

ciálního zařízení zaměstnanců (městské jesle),  
 přestavba sociálního zařízení pro uživatele (den-

ní pobyt),
 pokračování v opravě zděné podezdívky oplo-

cení (denní pobyt),
 výmalba pokojů uživatelů provozních prostor 

zejména pavilonů B a D (domov pro seniory),
 pořízení vybavení, zařízení a ostatních předmětů.
Dle potřeb jednotlivých středisek bylo pořízeno
například:

Domov pro seniory
 průmyslová pračka 
 pečovatelská lůžka s elektrickým polohováním 

a matrace (10 kompletů) 
 fototerapeutická místnost (zařízení a vybavení)
 keramická pec 
 doplnění nábytkového vybavení ošetřoven 

a ostatních provozních prostor 
 hudební nástroje pro ergoterapii

Městské jesle
 nábytek do herny a koupelen dětských oddělení 
 venkovní herní prvek (vláček s vagónky)
 kuchyňské spotřebiče, nábytek a drobné nářadí

Denní pobyt
 keramická pec

Pečovatelská služba
 průběžná výměna jídlonosičů

Správa
 osobní motorové vozidlo

Oproti předchozím rokům se významně zlepšila 
celková úroveň prezentace poslání a činností orga-
nizace ve vztahu k uživatelům, veřejnosti a ostatním 
subjektům, a to zejména podáváním informací 
prostřednictvím webových stránek organizace,
teletextového a zpravodajského vysílání, lokální
kabelové televize, lokálního tisku, tištěných infor-
mativních brožur a letáků.

Závěr

Činnost organizace byla velmi různorodá. Zahrno-
vala v sobě jak práci v terénu, tak servis vnitřních 
služeb pro poskytování ošetřovatelské a sociální 
péče. Cílovou skupinou byli především senioři, ale 
také děti od 18 měsíců věku a dále osoby s různými 
typy zdravotního postižení. Široký záběr organizace 
vyžadoval vysoké nároky na řízení a provoz. 
Uvedené, pozitivně hodnocené akce, jsou jenom 
částí dobře, kvalitně a plánovitě fungujícího celku. 
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 

Hospodaření Sociálních služeb města Přerova, p. o.,
probíhalo v souladu se schváleným plánem. Organi-
zace hospodařila v průběhu roku s rozpočtem v cel-
kové výši 71 479 200 Kč. Náklady na provoz byly 
hrazeny z:

Název položky Kč %

plateb od klientů 24 862 381 34,79
tržeb od ZP 2 240 476 3,13
příspěvku na provoz
od zřizovatele

27 251 300 38,13

příspěvku na odpisy 
od zřizovatele

1 041 642 1,45

příspěvku na odpisy 
z dotací

1 042 998 1,47

dotace MPSV ČR 13 501 000 18,89
ostatních výnosů (dary, 
bank. úroky, čerpání 
fondů atd.)

1 527 833 2,14

Celkem 71 467 630 100,00

Do rozpočtu organizace byly zapojeny získané 
sponzorské dary v celkové výši 72 787 Kč a finan-
ční příspěvek 377 519 Kč, který organizace získala 
v rámci projektu OPVK „Stáže ve firmách – vzdě-
lávání praxí“.

Hlavní činnost:
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 
2013 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč.  

Doplňková činnost:
Organizace v roce 2013 o doplňkové činnosti 
neúčtovala.

Zprávu podala: Bc. Jana Žouželková
ředitelka organizace
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2013

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu 2 457,00 2 634,00 2 625 092,44 99,66

spotřeba energie 3 666,00 3 582,00 3 578 316,25 99,90

opravy a udržování 1 526,00 1 722,70 1 721 942,17 99,96

cestovné 35,50 53,50 53 172,08 99,39

náklady na reprezentaci 12,00 24,10 23 838,00 98,91

ostatní služby 6 741,90 6 655,60 6 652 181,43 99,95

mzdové náklady 35 289,00 35 376,70 35 376 909,00 100,00

ostatní osobní náklady 775,00 964,60 964 316,00 99,97

mzdové náklady NP 273,60 283,60 283 623,00 100,01

zákonné sociální pojištění 12 193,50 12 249,40 12 247 802,00 99,99

jiné sociální pojištění 152,70 151,30 150 651,00 99,57

zákonné sociální náklady 1 905,50 1 990,10 1 987 975,90 99,89

jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

jiné daně a poplatky 4,50 3,50 3 373,00 96,37

náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní náklady z činnosti 34,20 62,00 61 878,00 99,80

odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 870,30 1 613,80 1 617 330,00 100,22

odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 2 561,10 1 041,80 1 041 642,00 99,98

odpisy s dotací (403) 2 541,40 1 043,10 1 042 998,00 99,99

náklady s DDM 290,00 2 027,20 2 034 474,01 100,36

tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00

kurzové ztráty 0,00 0,20 116,15 58,08

NÁKLADY CELKEM 72 329,20 71 479,20 71 467 630,43 99,98

výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00

výnosy z prodeje služeb 24 130,00 24 870,00 24 862 381,30 99,97

výnosy od zdravotních pojišťoven 1 400,00 2 240,90 2 240 476,29 99,98

jiné výnosy z vl. výkonů 11,00 93,90 93 844,00 99,94

výnosy z nájmu 3,00 3,00 2 946,00 98,20

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 1,40 1 074,43 76,75

výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 0,00 0,00 0,00

úroky 42,00 26,00 25 873,98 99,52

čerpání fondů 1 370,00 981,00 979 395,98 99,84

ostatní výnosy z činnosti 0,00 425,40 424 354,57 99,75

kurzové zisky 0,00 0,40 343,88 85,97

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 25 451,70 27 251,30 27 251 300,00 100,00

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 2 561,10 1 041,80 1 041 642,00 99,98

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací 2 541,40 1 043,10 1 042 998,00 99,99

výnosy z rozp. ÚSC  rezerva 1 700,00 0,00 0,00 0,00

výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 13 119,00 13 501,00 13 501 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 72 329,20 71 479,20 71 467 630,43 99,98

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 147,30

průměrná mzda 20 175,00

plán (v tis. Kč)

– 159 –
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2013

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

Správa Kluby důchodců
Pečovatelská 

služba

Denní pobyt 

pro mentálně 
postižené

Domov se 

zvláštním 
režimem

Domov 
pro seniory

náklady 154 797,41 145 216,00 18 952 933,00 7 165 278,22 19 122 662,30 19 126 326,42

výnosy 154 797,41 145 216,00 18 952 933,00 7 165 278,22 19 122 662,30 19 126 326,42

   z toho příspěvky na provoz 0,00 145 000,00 8 267 500,00 2 673 700,00 5 470 800,00 5 219 900,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

městské jesle c e l k e m 

náklady 6 800 417,08 71 467 630,43

výnosy 6 800 417,08 71 467 630,43

   z toho příspěvky na provoz 5 474 400,00 27 251 300,00

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
Fond odměn

Rezervní fond tvořený 

ze zlepšeného 

výsledku hospodaření

 Kulturní a informační služby města Přerova 9 158 686,60 -73 424,29 305 103,01 231 678,72 20 000,00 211 678,72

 Sociální služby města Přerova, p. o. 28 292 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 13 146 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Příspěvkové organizace celkem 50 598 069,60 -73 424,29 305 103,01 231 678,72 0,00 20 000,00 211 678,72

Poznámky: 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova vrátila začátkem roku 2014 nedočerpanou část příspěvku ve výši 29 177,78 Kč. 
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