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doP ProgramovéhoP prohlášeníSP AP toP jsmeP seP vP průběhuP čtyřP letP snažiliP plnitSP ProhlášeníP jsmeP
rozděliliPdoPsedmiPoblastíPaPvPnichPjsmePsePsoustřediliPnaPpadesátPsedmPkonkrétníchPúkolůSPNebylyP
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námPzateplitPbudovyPškolP–PaPtoPvPřádechPdesítekPmilionůPkorunSPRadostPmámPzePzrenovovanýchP
dětskýchP hřišťP iP opravenýchP obytnýchP domůSP StarouP obřadníP síňP naP hřbitověP jsmeP přeměniliP naP
kolumbárium–P kteréP seP staloP důstojnýmP místemP posledníhoP odpočinkuP Přerovanů…P InvestovaliP
jsmePdoPsportu–PkulturyPiPvolnočasovýchPaktivitS
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Programové8prohlášení8–8úspěchy8i8neúspěchy

1.8Veřejná8správa

éš provedemeš zásadníš restrukturalizaciš magistrátuš městaš sníženímš počtuš odborůš aš zaměstnancůš aš zefeké

tivněníšjehoščinnostišbudemešsměřovatškšvětšíšpřehlednostišaškoncentracišslužebšprošobčany

Snížilmsempočetmvedoucíchmpracovníkůmzm60mnam39mamzmpůvodníchm16modborůmzbylomjenm8.m

éšbudemešpokračovatšvšosvědčenýchšformáchškomunikacešsšobčanyšformoušanketšašveřejnýchšslyšeníbšjejichš

maximálníšinformovanostšoščinnostišradnicešzajistímešprostřednictvímštradičníchšišnovýchšmédií

Zorganizovánombylom258veřejnýchmslyšenímamdebat.mVydalim jsmem 320m tiskovýchmzprávmam 811708aktualit,mkterémmělym
místomnamwebovýchmstránkáchmměstamPřerova.mZamwebovémstránkymdostalmPřerovm 2mprestižnímoceněním-mZlatémerby.m
DalšímmúspěchemmbylamcenamZelenáminformacímmzaminformovanostmomstavumživotníhomprostředí.m



Zlatý6erb62013

-y nay podporuy otevřenostiy magistrátuy zřídímey

novéyinformačníycentrumysloužícíyjakoyjednot-

néypodacíyiykonzultačníymístoykyčinnostiyúřadůy

aykulturně-společenskémuyděníyveyměstě

Zřídilif jsmef novéf centrumf vf Městskémf doměDf
kteréfsefstalofnavštěvovanýmfmístemfobčanůf
if turistůŽf Ročněf hof navštívíf vf průměruf 21f tisícf
lidíDfdalšíf4ftisícovkyflidífpřijdoufdofInfocentraf
vfPředmostíŽ

-y přiy realizaciy veřejnýchy zakázeky budemey vy

maximálníymířeyvyužívatytransparentníchypo-

stupů,y předevšímy elektronickýchy výběrovýchy

řízení

Bylf zřízenf Úsekf veřejnýchf zakázekDf díkyf jehožf
pracovníkůmfsefpodařilofdosáhnoutfmaximálníf

-yobčanskouyaktivituyveyvšechymístníchyčástechychcemeypodpořityvytvořenímyosadníchyvýborů

Založilif jsmef 11f osadníchf výborůDf jejichžf členovéf spolupracujíf sf magistrátemŽf Výboryf majíf pozitivníf vlivf prof
občanyfžijícífvfmístníchfčástechf–fvef12fčástechfPřerovafaktuálněfbydlíf1060496občanůŽff

-y přiy prosazováníy zájmůy městay budemey usilovaty oy efektivníy spolupráciy sy Olomouckýmy krajemy iy orgányy

státníysprávy

Proběhlyfdesítkyfjednáníf1fkoordinacefpřifpřípravěfstavbyfdálnicefD0DfspolečnáfjednánífsfŘeditelstvímfsilnicf
afdálnicfČRDfprojektfPofstopáchfŽerotínůDfdíkyfněmužfsefpodařilofoživitfvzpomínkufnafvýznamnýfšlechtickýfrodf–f
afřadafdalších…

2.6Hospodářský6rozvoj

-ychcemeypokračovatyvynaplňováníyStrategickéhoyplánuyekonomickéhoyayúzemníhoyrozvojeyměstayPřerova

Zprávafofplněníftohotofplánufzafrokyfú200fafú20úfbylafpředloženafzastupitelůmfvfúnorufrokufú203ŽfNynífpro1
bíháftvorbafnovéhofplánufnafobdobíf20146–62020Ž

-ybudemeyiynadáleysestavovatyvyrovnanéyrozpočtyyayudržovatytakyfinančníystabilituyměstskéypokladny

Vfcelémfvolebnímfobdobífmělofměstofvyrovnanýfrozpočetfvefsmyslufpříjmy6=6výdajeDfjehofhospodařenífbylofstaf
bilizovanéfafvfzásaděfrozumnéDfnavícfrozpočtovýfvýsledekfdosaženýfvfrocefú203fvytvořilfdobroufvýchozífpozicif
profhospodařenífměstafvfnavazujícíchfletechŽfDluhfměstafčinilfkf30Žf0úŽfú203fčástkuf360,3fmilionůfkorunDfvfprů1
měrufbylofkaždoročněfuhrazenof576milionůfKčDfaftofvčetněfmimořádnýchfsplátekŽf

transparentnostif procesuf zadáváníŽf Úřednícif vyřídilif 1006 zakázekf vf celkovémf objemuf vícef nežf 6 7026 milionůf
korunŽff

-ybudemeydůsledněydbátynaysnižováníypohledávekyměstayvůčiyjehoydlužníkům

Oprotifminulémufvolebnímufobdobífú22O1ú202fsefcelkováfvýšefpohledávekfpoflhůtěfsplatnostifměstafafjímfzří1
zenýmfpříspěvkovýmforganizacímfsnížilafofvícefnežf6,26milionufKčŽf



-šzrevidujemešstavšměstskéhošmajetkušašnavrhnemešúsporyšpřišjehošprovozušišsprávě

Městozvlastnízmajetekzvzsouhrnnézúčetnízhodnotězvíceznežz5zmiliardzkorunHzVzmajetkuzměstazjeznapříkladzvíceznežz
400zkmzmístníchzkomunikacízIIIHzazIVHztřídyzgchodníky-Pzkterézzabírajízplochuzpřesz1 300ztisHzm²Pzměstozvlastnízvícez
nežz 130z tisHzm²zveřejnýchzparkovišťz az desítky mostůHzMěstoz takézvlastnízazspravujez desítkyzbudovPznebytovýchz
prostorzazstovkyzbytůHzMěstozdálezvlastníznebozspravujeznapříkladzhřbitovyzszrozlohouzpřesahujícíz50ztisHzm²Pzvícez
nežz5z tisHzsloupůzveřejnéhozosvětlenízaztéměřz 3,5z tisHzdopravníchzznačekPz jakožziztéměřz3,5z tisHzm²zvodorovnéhoz
dopravníhozznačeníHzz

-šupřednostnímešměstskéšprojektyšsšmožnostíšzískáníšdotacíšzšfondůšEvropskéšuniešašstátníhošrozpočtu

Bylozpodánoz79zžádostízozdotacezvezvýšiz393,5zmilionuzkorunHzMěstozobdrželozdotacezvezvýšizvíceznežz262zmilionůz
korunHzDíkyzdotacímzbylyzopravenyzškolyzgenergetickázopatření-PzproběhlazregeneracezbytovýchzdomůPzveřejnýchz
prostranstvíPz vzniklyz cyklostezkyPz realizovalyz sez projektyz vz oblastiz odpadovéhoz hospodářstvíPz kulturyz az cestovS
níhozruchuH

-švešspoluprácišsšHospodářskouškomoroušpodpořímešmístníšpodnikatelešzašúčelemšzvýšeníšzaměstnanosti

Uspořádalizjsmez4zsetkánízszpodnikatelizazinformovalizjezozmožnostechzrozvojezazpřipravovanýchzaktivitáchHzPraS
videlněz sezzástupcizměstazsetkávaliz izsezstarostyzzezsprávníhozobvoduzaz informovaliz jezozchystanýchzzáměrechHz
SpoluprácezszHospodářskouzkomorouzseznedaříH

3. Doprava

-šbudemešaktivněšusilovatšošurychleníšvýstavbyšdálničníhošobchvatušPřerovašašprůtahušměstem

Zástupciz městaz Přerovaz osloviliz 9z ministrůz dopravyz godz rokuz 622L-Pz napsaliz desítkyz dopisůz az výzevPz alez přesz
všechnyzsnahyzstálezchybíz24zkilometrůzdálnicezaznecelý kilometr průtahuzměstemH

-š budemeš pokračovatš vš přípravěš novýchš místníchš komunikací,š aš toš propojeníš Lipenskéš uliceš přesš areálš

výstavištěšnašulicišKopaninyšašDvořákovyšulicešsšulicíšŽelatovskou

NepodařilozsezrealizovatPzbylazprovedenazpouzezprojektovázpřípravaH

-šchcemešintenzivněšpokračovatšvšopraváchšmístníchškomunikací,špředevšímšchodníků

Bylyzopravenyzstovky metrůzchodníkůzvzPřerovězazvzmístníchzčástechH

-šrozšířímešsíťšcyklostezekšnašúzemíšměstašašbudemešinvestovatšdošzvýšeníšpočtušparkovacíchšmíst,šzejmé-

našnašsídlištíchšašvšnejvícešzatíženýchšlokalitách

Bylozvybudovánoz2 453zmetrůzcyklostezekHzVzplánuzinvestičníchzakcíznazrokz6201zjezzahrnutazstavbazcyklostezkyz
Lagunazvzdélcez300zmetrůHPočetzparkovacíchzmístzseznavýšilzoz245H

-šzajistímešvýstavbušnovéšlávkyšprošpěšíšašcyklistyšvšlokalitěšuštenisovýchškurtůšašzlepšeníšjejíhošpropojeníš

sšoblastíšlagun.

StavbazlávkyPzkterázpřijdezzhrubaznaz25zmilionůzkorunPzjezvzsoučasnézdobězvzrealizaciHz

-šprošvětšíšbezpečnostšbudemešpokračovatšvešvýstavběšosvětlenýchšbezbariérovýchšpřechodůšprošchodce

Bylozupravenozaznasvětlenoz17zpřechodůzprozchodcezzaz6,4zmilionuzkorunH



-h veh spoluprácih sh Olomouckýmh ah Zlínskýmh krajemh budemeh podporovath projekth letištěh Středníh Moravah seh

smíšenýmhprovozem

Do,Regionálního, letiště,Přerov, jsme,vložili, 11,5,milionu,korun4, I,když,zástupci,města,projektu,věřili0, záměr,se,
zcela,nezdařil,a,Regionální,letiště,Přerov,je,v,současné,době,v,likvidaci4,

-hbudemehaktivněhusilovathohzískáníhinvestorahprohvybudováníhtermináluhkombinovanéhpřepravy

Nepovedlo, se4, Přesto, se, na, projekt, terminálu, a, logistického, centra, pohlíží, jako, na, významný, logistický, prvek,
nadregionálního,významu4

-haktivněhpodpořímehmodernizacihpřerovskéhohželezničníhohuzluhah jehohpropojeníhshnovýmhautobusovýmh

nádražím

Povedlo, se4, V, současné, době, se, město, podílí, na, jednáních, ke, studii, proveditelnosti0, týkající, se, další, etapy,
rekonstrukce4

4.NŽivotníNprostředí

-hbudemehinvestovathdohrozvojehparkuhMichalovhahdalšíchhklidovýchhzónhnahúzemíhměsta

V, parku, Michalov, vzniklo, 1, dětské, hřiště0, u, Laguny, máme, discgolfové, hřiště, s, 9, stanovišti4, V, někdejších,
Knejzlíkových,sadech,vyrostl,charitativní,Libosad,Malého,Noe0,v,němž,bylo,v,první,etapě,zasazeno,72,stromů0,ve,
druhé,etapě,fříjen,AT-³K,tu,zakoření,dalších,57Nstromů4,,

VýsadbaNLibosaduNMaléhoNNoe

-h chcemeh nadáleh sledovath kvalituh ovzdušíh ah

hlukovéh limityh nah územíh městah ah systema-

tickyh spolupracovath sh místnímih podnikyh nah

zlepšeníhživotníhohprostředí

Realizujeme0,sledujeme0,hlídáme4,Poskytujeme,
prostřednictvím,sms,Přerovanům,informace,o,
zhoršeném, stavu, ovzduší, veřejnosti4, Tuto,
službu, odebírá, 1N 208, občanů4, Informujeme,
občany,prostřednictvím,světelných,tabulí,i,Te1
levize,Přerov4,

-hvehspoluprácihshTechnickýmihslužbamihzvý-

šímeh podílh tříděnéhoh domovníhoh odpaduh ah

jehohnáslednéhohvyužití

Postupně,se,rozšiřuje,počet,nádob,na,tříděný,odpad4,Aktuálně,probíhá,realizace,9Nstanovišť,v,místních,částech4,
1600,přerovských,domácností,dostalo,zdarma,barevné,tašky,na,třídění,komunálního,odpadu4,Na,skládce,máme,
novou,třídicí, linku4,Došlo,k,rozšíření,skládky,v,Žeravicích,o, 225, tisíc,m³4,Vznikl,nový,sběrný,dvůr,s,kapacitou,
400,tun,odpadu,ročně4,V,současné,době,je,zaváděn,sběr,bioodpadů0,pro,obyvatele,města,bude,nakoupeno,3500,
sběrných,nádob,na,bioodpad,a,1800,kompostérů4,Chystá,se,provoz,kompostárny,s,kapacitou, 2N500, tun,ročně4,
Pokračuje,sběr,drobného,elektrozařízení,a,použitých,baterií,prostřednictvím,speciálních,červených,kontejnerů,–,
v,roce,AT-Ž,byl,jejich,počet,rozšířen,ze,-3,na,stávajících,384,Od,roku,AT-T,do,poloviny,roku,AT-³,bylo,v,Přerově,
vytříděno,1,v,rámci,separovaného,sběru,odpadů,–,2N118,tun,papíru0,1N120,tun,pet,lahví0,2N055,tun,skla0,54,tun,
nápojových, kartonů0, 499, tun, plastů0, 323, tun, textilu4, Za, třídění, odpadu, obdrželo, statutární, město, Přerov, od,
společnosti, EKOKOM, za, období, AT-T, –, AT-³, odměnu, ve, výši, 15, milionů, Kč4, Stále, probíhají, informační, i,
motivační,kampaně,a,soutěže4



Třídění7odpadu7-7motivační7kampaň

- zasadíme se o realizaci dalších protipovodňových opatření a zdokonalíme krizový informační systém

Mámešdigitálníšpovodňovýšplánúšvarovnýšašvyrozumívacíšsystémš–švčetněšhladinoměrůšašsrážkoměrůúškameryškeš

sledováníšvodníhoštokušašinformačníštabulešprošneslyšící2šTošvšešpřišlošnašvícešnežš5šmilionůškorun. 

- zaměříme se na dobudování chybějících základních inženýrských sítí v místních částech

VšLýskáchšbylašopravenaščástškanalizacešvšulicišKomárov2šVšPenčicíchšbylašopravenaščástšzborcenéškanalizacešvš
ulicišNašVrchušaškanalizacešvšulicišTršická2šVšDluhonicíchšdošloškšvyčištěníšotevřenéščástiškanalizacešodšpropustkuš
podšželezničníšdrahoušušřekyšBečvy2šVšsoučasnéšdoběšsešrealizuješstavbaškanalizacešvšKozlovicíchúškterášpřijdešnaš
380š milionůš korun2š Ješ zpracovánaš projektováš dokumentaceš proš územníš rozhodnutíúš kteráš řešíš odkanalizováníš
ČekyněšašvybudováníšspolečnéščistírnyšodpadníchšvodšprošČekynišašPenčice2šŘešíšsešmajetkoprávníšvztahyúšstav-
boušbudešdotčenoš657pozemků2

5.7Vzdělávání,7sociální7oblast7a7bydlení

- budeme aktivně reagovat na potřeby navýšení kapacity mateřských škol

Všletechš2131šažš2133šbylašnavýšenaškapacitšzhrubašoš70šmístúšvšsoučasnéšdoběšškolkyškapacitněšvyhovují2š



-D chcemeD pokračovatD vD projektechD renovaceD objektůD základníchD aD mateřskýchD školD zaměřenýchD naD

energetickéDúspory

V.roce.5Š7Š.byly.zatepleny.4.školní.budovyJ.v.roce.5Š77.to.byla.1.školaJ.v.roce.5Š75.rovněž.1.školaJ.v.roce.5Š7S.
dostaly.„nový.kabát“.2.školyP.Dohromady.přišla.tato.energetická.opatření.na.více.než.132.milionů.korunP

-DzrenovujemeDdalšíDškolníDhřištěDproDzkvalitněníDpodmínekDproDvýukuDtělesnéDvýchovy

Opraveno.bylo.1.školní.hřištěJ.došlo.k.vybudování.gymnastické.halyJ.kterou.využívají.školáciJ.došlo.k.revitalizaci.
1.prostranství.před.základní.školouP

Úpravy před ZŠ Trávník

-DbudemeDpodporovatDetickouDvýchovuDveD

školách

Etická.výchova.se.prolíná.celým.vyučovacím.
procesemJ.školy.se.zapojují.do.různých.proA
jektů.–.napřP. Jeden.svět.na.školáchJ.Adopce.
na.dálkuJ.Paralympiáda….Školáci.vystupují.i.
při. setkání. NC. letých. PřerovanůJ. v. průběhu.
volebního. období. se. děti. představily. 970.
seniorůmP

Sociální.pracovníci. rozjeli.na.přerovských. i.
mimopřerovských.základních.školách.vzděA
lávací. program. „BabiJ. dědoJ. nejste. sami…“P.
Cílem. bylo. napomoci. ke. změně. pohledu.
mladé. generace. na. staré. lidiP. Sociální. praA
covníci.oslovili.zhruba.1500 dětí.a.nepřímo.
celou.řadu.dalších.osobP

-DfinančněDpodpořímeDmimoškolníDčinnostiDnaDzákladníchDškolách

Podpora.byla.v.částce.zhruba.4,8.milionu.korunP

-D budemeD usilovatD oD navýšeníD kapacityD stávajícíhoD DomovaD proD senioryD aD dalšíchD podpůrnýchD služebD proD

staršíDobčanyDměsta

Rada. města. jmenovala. Pracovní. skupinu. pro. navýšení. kapacity. Domova. pro. seniory. v. PřerověJ. která. vyhodA
nocuje.možné.varianty.rozšířeníP.Nyní.bydlí.v.domově.82.seniorůP.

Sociální.pracovníci.uspořádali.pro.seniory.z.Přerovska.„Senior.symposium“P.V.roce.5Š75.tato.akce.oslovila.v.PřeA
rově. zhruba. 220 seniorůJ. v. Kojetíně. 150. seniorůJ. v. Tovačově. rovněž. asi. 150. seniorůJ. v. Dřevohosticích. 100.
seniorů.a.v.Brodku.u.Přerova.zhruba.200.seniorůP.V.roce.5Š7B.na.podzim.se.rovněž.uskuteční.obdobná.akceP.

-DchcemeDnadáleDspolupracovatDsDneziskovýmiDorganizacemiDzabývajícímiDseDoblastíDsociálníchDvěcí

Například.letos.bylo.v.rámci.grantového.programu.finančně.podpořeno.celkem. 35.projektůJ.z.toho 31.v.oblasti.
sociální.a.4.v.oblasti.zdravotnictvíP.Sociální.pracovníci.připravili.preventivní.akci.pod.názvem.„Přijď.a.přidej.se.k.
nám“J.která.oslovila.děti.a.mladé.lidi.od.10.do.26.let.ze.sociálně.znevýhodněného.prostředíP

-DpodpořímeDorganizováníDtzv.DveřejnéDslužby

Město.Přerov.uzavřelo.smlouvy.o.spolupráci.v.oblasti.veřejné.služby.s.28.organizacemi.a.do.výkonu.bylo.zapoA
jeno.416.lidíP.V.roce.5Š75.ovšem.Ústavní.soud.zrušil.povinnou.veřejnou.službu…



-úmaximálněúvyužijemeúalternativníúmetodyúvypláceníúsociálníchúdávek

ZR důvoduR legislativníchR změnR kR M-R lednuR SOMSR převzalR agendyR souvisejícíR sR výplatouR nepojistnýchR sociálníchR
dávekR ÚřadR práceR ČR-R ZR pohleduR sociálníR práceR lzeR zaR možnouR alternativníR metoduR výplatyR sociálníchR dávekR
považovatRtakéRotevřeníRměstskéhoRsociálníhoRšatníku–RvRněmžRseRkRM-RzáříRSOM„RsešloR1500RkusůRoblečeníRaRobuvi-R
AkceRstáleRpokračuje-R

-úzasadímeúseúoúbezplatnéúcestováníúprostředkyúMHDúnaúúzemíúměstaúPřerovaúproúobčanyústaršíú70úlet

KrajskýRodborRdopravyRaRsilničníhoRhospodářstvíRnesouhlasilRseRzavedenímRslev-RVRsoučasnéRdoběRstojíRplnéRjízdnéR
vRPřerověR10Rkorun-R

-úbudemeúpokračovatúvúprogramuúpodporyúvýstavbyútechnickéúinfrastrukturyúproúbydlení

ZR ProgramuR podporyR výstavbyR technickéR infrastrukturyR jsouR poskytoványR žadatelůmR dotaceR naR výstavbuR
komunikací–Rchodníků–RveřejnéhoRosvětleníRatd-RvRletechRSOMOR–RSOMHRbylyRschválenyRdotaceR 21RžadatelůmRvRcel3
kovéRvýšiR11,8RmilionůRkorun-

-úchcemeúdokončitú2.úetapuúprivatizaceúměstskýchúbytů

DoRkonceRrokuRSOM„RbudeRdokončenaRprivatizaceRobecníchRbytůRdoRvlastnictvíRstávajícíchRnájemcůRdleRzájmuRvR
jednotlivýchRdomech-ROdRrokuRSOMORbyloRzprivatizovánoR572Rbytů-R

6. Bezpečnost, veřejný pořádek a život ve městě

-ú využijemeú všechú zákonnýchú prostředkůú proú systematickéú potíráníú rizikovýchú jevůú vú problémovýchú

částechúměsta

MeziR PoliciiR ČR–R StatutárnímR městemR Přerov–R Kappou3Help–R ČlověkemR vR tísniR aR ArmádouR spásyR bylaR uzavřenaR
dohodaR„TourRdeRDvůr“R–RaRtoRzaRúčelemRstanoveníRspolečnéhoRpostupuRpřiRpráciRsRobyvateliRsociálněRvyloučenýchR
lokalit-RVeRměstěRovšemR„vyrostlo“R19RsociálníchRubytoven–R jejichžRobyvateléRpřispívajíRkRsociálnímuRnapětíRvR lo3
kalitách-RDíkyRiniciativěRpolitikůRiRobčanůRbylaRnaRnádražíRznovuRobnovenaRpolicejníRslužebna-R

-úaktivněúpodpořímeúspolupráciúMěstskéúpolicieúsúPoliciíúČR

SpolupráceRMěstskéRpolicieRPřerovRsRPoliciíRČRRPřerovRprobíháRnaRdobréRúrovni-RShodujíRseRnaRtomRoběRstrany-

-úrozšířímeúaúzmodernizujemeúkamerovýúsystémúveúměstě

VRPřerověRmáRsvéRmístoR6RnovýchRkamerovýchRbodů-

-úbudemeúdbátúnaúto,úabyúMěstskáúpolicieúvěnovalaúadekvátníúpozornostúiúmístnímúčástem

KaždýRstrážníkRmáRpřidělenýRsvůjRregion–RkterémuRseRvěnujeRkaždouRsvouRslužebníRneděli-RDáleRjsouRvytvořenyR3R
okrsky–RkteréRmajíRsvéhoRsamostatnéhoRstrážníkaR–RaRtenRjeRzaRsvůjRokrsekRmístněRodpovědný-

-úbudemeúpokračovatúvúprogramechúrevitalizaceúsídlišťúnaúúzemíúměsta

RegeneraceRsídlištěRPředmostíRpřišlaRvRprůběhuRčtyřRletRnaR22,5RmilionuRkorun-ROpravenyRbylyRiRdomyRnapříkladR
naRJižníRčtvrti–RvRHusově–RDenisověRčiRŠkodověRuliciRzaR50,9RmilionuRkorun-

-ú vybranéú veřejnéú plochyú aú prostranstvíú budemeú postupněú pokrývatú veřejněú dostupnýmú bezdrátovýmú

připojenímúkúinternetu



Zatímljelřešenlbezpečnostnílfaktorltétolmožnosti.

Sídlištěh-hPředmostíh1

7.hKultura,hsporthahvolnýhčas

- zahájíme celkovou rekonstrukci Městského domu jako kulturního centra města

ČástečnělprobíhálregeneracelMěstskéholdomu,lzalčtyřilrokylbyloldolopravlinvestovánolzhrubal20lmilionůlkorun.

- zachováme tradici jazzového festivalu a 

obnovených hodových slavností

PřerovskéhSvatovavřineckéhhody

Podařilol sel splnitl al každoročněl naplnitl bo-
hatýmlkulturnímlprogramem.

- přemístíme Městskou knihovnu do nově 

zrekonstruovaných prostor a rozšíříme na-

bídku jejích služeb

Nepodařilol sel zrealizovat.l Nabídkal služebl al
aktivitlselalelrozšířilal–lpůjčovánílčteček,lroz-
šířenílprovozníldoby,lodbornélsemináře,lkur-
zy,lhrylalsoutěželprolčtenáře…



-B budemeB pokračovatB vB pořádáníB tradičníchB kulturníchB aB společenskýchB akcíB vB centruB městaB proB všechnyB

věkovéBskupiny

Statutární1 město1 Přerov1 patří1 k1 významným1 organizátorům1 desítek1 kulturně1 společenských1 akcí1 ve1 městě-1
Například1 v1 Galerii1 města1 Přerova1 se1 od1 října1 2DZD1 do1 září1 2DZ41 uskutečnilo1 351 uměleckých1 výstav1 či1
edukativních1projektůú1na1které1přišlo151 7501návštěvníků-1Na1Letní1divadelní1scéně1mezi1hradbami1se1odehrálo1
od1 jejího1 otevření1 v1 roce1 2DZZ1 celkem1 381 představení-1 V1 nové1 Výstavní1 síni1Pasáž1 se1 od1 léta1 roku1 2DZ31 dosud1
uskutečnilo113 výstavú1které1navštívilo15 9061lidí-

Letní divadelní scéna mezi hradbami

-BchcemeBnadáleBvěnovatBnáležitouBpéčiBúdržběBzámku,BHorníhoBnáměstí,B

městskýchBhradebBaBnábřežíBřekyBBečvy

Bylo1 splněno-1 Nyní1 jsou1 zpracovány1 projekty1 na1 úpravu1 západního1 parkánu1
zámku1a1na1revitalizaci1zámeckého1příkopuú1dále1na1celkovou1úpravu1Horního1
náměstí1H1zahrnuje1předlážděníú1výměnu1veřejného1osvětleníú1nový1mobiliář1
a1sadové1úpravy-

-BbudemeBpodporovatBvzájemnéBvztahyBaBkulturníBaktivityBsBpartnerskýmiB

městy

Se1všemi161partnerskými1městy1probíhá1spolupráceú1založená1na1přátelských1
vztazích-111

-B chcemeB pokračovatB vB modernizaciB veřejnýchB víceúčelovýchB aB dětskýchB

hřišť

Bylo1zbudováno1či1opraveno118 hřišť1pro1děti1a111pro1seniory1–1a1to1za1částku1
téměř1171milionů1korun-

-B prostřednictvímB přímýchB dotacíB podpořímeB významnéB sportovníB oddílyB aB jednotlivceB reprezentujícíB

městoBPřerov,BjakožBiBorganizaceBspravujícíBsportovištěBsloužícíBširokéBveřejnosti

Do1podpory1sportu1putovalo1v1rámci1přímých1podpor147,71milionu1korun-1

-BpodpořímeBzáměrBvýstavbyBnovéBvíceúčelovéBhaly

Záměr1se1nepodařilo1zrealizovat-1

-BbudemeBpokračovatBvBgrantovémBprogramuBseBzvláštnímBzřetelemBnaBmládež

Do1oblasti1sportu1a1volného1času1putovalo1201milionů1korun-1Do1kultury1šlo1téměř123 milionů1korun-

-B vybudovánímB novýchB atrakcíB zlepšímeB prostředíB plaveckéhoB areáluB aB budemeB pokračovatB vB programuB

revitalizaceBareáluBpřerovskýchBlagun

Podařilo1 se1 zrenovovat1 a1 zmodernizovat1plavecký1 areálú1 koupaliště1 v1 Penčicíchú1 sportovní1 halu1 i1 Zimní1stadion1
včetně1hotelové1části1–1dohromady1za1částku1téměř1691milionů1korun-1

-BbudemeBusilovatBoBvybudováníBareáluBMamutovaBvBPředmostí

Záměr1se1nepodařilo1zrealizovat-



Významné9investiční9akce

Rok92011

Základní9škola9v9Předmostí9-9zateplení:939y99mil.9Kč Zámeky9venkovní9scéna9mezi9hradbami:92y69mil.9Kč

Základní9škola9Želatovská9-9zateplení:910y19mil.9KčPlavecký9areál9-9proudový9kanál:910y79mil.9Kč

Zimní9stadion9-9nová9rolba:92y09mil.9Kč

Rok 2012

Tyršův9most:9129y19mil.9Kč



Městský3důmZ3šatnyZ3statické3zajištění:3ú9Z93milT3Kč

Městský3důmZ3nové3informační3centrum:33Z43milT3Kč

Dětské3hřiště3s3prvky3pro3dospěléZ3ulice3Vaňkova:32Z83milT3Kč Dětské3hřištěZ3Jižní3čtvrť3I:33Z93milT3Kč3

Dětské3hřištěZ3Jižní3čtvrť3III:35Z23milT3Kč Základní3škola3TrávníkZ3zateplení:327Z73milT3Kč

Základní3škola3TrávníkZ3úprava3ploch3v3okolí3školy:32Zú3milT3Kč3



RegeneraceásídlištěáPředmostíáz9yáetapah:áj7EámilyáKčPlaveckýáareáláCávenkovníátobogán:áŠ7žámilyáKčá

RokáB8ŠN

Pořízeníáhasičskéhoávozu:áŠ7SámilyáKč
CyklostezkaáOsmek:áŠ7BámilyáKč

OpravyásilnicáŠŠ7fámilyáKčá

ulyáŠířava

ulyáBratrská

NábřežíádryáEdvardaáBeneše ulyáProstějovská ulyáSeifertova



Cyklostezka2Želatovská:213é02mil82Kč Základní2škola2Svisle242zateplení:220é32mil82Kč

Základní2škola2U2Tenisu242zateplení:220é12mil82Kč Městský2hřbitov2v2Přerověé2kolumbárium:27é32mil82Kč

Ulice2U2Žebračkyé2oprava2panelové2komunikace:24é32mil82KčZateplení2krytého2bazénu:22é22mil82Kč2

Zimní2stadion242zateplení2hotelu2a2sportovní2haly:24é82mil82Kč2



OpravaPfontányPvPMichalově:Px27Pmil4PKčP

TřídicíPlinkaPkomunálníhoPodpadu:PW29Pmil4PKč
ProtipovodňováPopatření:P526Pmil4PKč

CyklostezkaPGrymov:Pg2WPmil4PKčP

KoupalištěPvPPenčicíchPRPrekonstrukcePterasy:Pg27Pmil4PKčP

Lověšice2PpřechodyPproPchodcePvPuliciPMírová:Pg28Pmil4PKč

RokP8xg4

ZimníPstadionPRPrelaxačníPaPregeneračníPcentrum:Pg628Pmil4PKčP

Whirpool

KlasickáPsauna



Sběrný4dvůr4Želatovská:46,14mil.4Kč4

Lávka4U4Tenisu:4předpokládaná4částka424,24mil.4Kč

Kompostárna:4předpokládaná4částka419,54mil.4Kč

Sdružená4cyklistická4stezka4a4chodník4Laguna:4předpokládaná4částka42,24mil.4Kč
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