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Úvodní slovo náměstka primátora

I v letošním roce předkládá statutární 
město Přerov zprávu, v níž jsou podrobně 
zmapovány výsledky hospodaření města za rok 
2014. Z jednotlivých finančních přehledů            
a příloh je zřejmé, jaká byla v loňském roce
struktura příjmů a výdajů, najdete v nich 
informace o městských fondech, investicích, 
účelových transferech i zadluženosti města. 
Uděláte si představu o ekonomické kondici 
Přerova. 

V řeči čísel je tak popsán celý uplynulý 
rok města jakožto ekonomického subjektu, který 
ročně hospodaří s téměř miliardovým rozpočtem,
vlastní a spravuje majetek, jehož hodnota je ještě 
daleko vyšší. Vnímám tedy výroční zprávu jako 
možnost veřejné kontroly pro naše spoluobčany, 
ale i další zájemce, instituce a partnery.
Koncem loňského roku proběhly komunální 
volby, výrazně se změnilo politické zastoupení 
v zastupitelstvu. Nebudu se tedy pouštět do 
detailního hodnocení hospodaření v uplynulém 
roce. Připomenu jen několik – z mého pohledu 
nejzajímavějších – investičních akcí, které se 
loni podařilo zrealizovat a které mají výrazný 
rozvojový potenciál.

Velmi živé byly a stále jsou diskuse            
o nakládání s odpady. Tato „nerudovská otázka“ 
rezonovala veřejným míněním po celý uplynulý 
rok. Proto považuji za velmi důležité, že díky 
investici ve výši skoro třináct milionů korun se 
prodloužila životnost skládky komunálního 
odpadu o deset let. To znamená, že do roku 2024 

sem Přerované mohou směřovat svůj zbytkový 
odpad. Pochopitelně je však třeba klást zásadní 
důraz na třídění odpadu. Město vybudovalo         
v prostoru někdejších vojenských kasáren sběrný 
dvůr. Lidé sem mohou ukládat objemnější odpad 
nejen ze svých domácností, ale i zahrádek.
Cílem je však také „vytěžit“ z nepotřebného 
smetí co největší množství dále využitelných 
druhotných surovin, které jsou v odpadech 
obsaženy. Zřízení nového – v pořadí už druhého 
– sběrného dvora přišlo město Přerov na šest 
milionů korun, z toho čtyři miliony pokryla 
dotace z Operačního programu Životní prostředí. 

Finanční prostředky z tohoto operačního 
programu umožnily také stavbu kompostárny.
Celkové náklady byly 19 576 tis. Kč, díky dotaci 
však městský rozpočet zatížily částkou necelých 
10 a půl milionu korun. Pro zvýšení zájmu a širší 
zapojení občanů do projektu se město rozhodlo 
využít možnosti dalšího dotačního titulu a pořídit 
kompostéry a „hnědé“ popelnice na sběr 
biologicky rozložitelného odpadu. I tento krok 
má velký význam pro městské „odpadové“ 
hospodářství. Vždyť směsný komunální odpad 
může obsahovat až 40 % kompostovatelných 
složek. 

Dlouholetým problémem města je 
doprava. Ale nemám na mysli jen chybějící 
dálnici. V neutěšeném technickém stavu jsou 
kilometry městských komunikací a chodníků. 
V roce 2014 bylo do oprav chodníků vloženo 
více než 8 milionů korun. Ke zlepšení 
dopravního řešení došlo díky spolupráci 
s přerovskou Meoptou také v ulicích Dvořákova 
a Kabelíkova. Díky stavebním úpravám se tam 
zpřehlednila situace, zlepšily se podmínky 
cestujícím městskou dopravou, byl vystavěn 
osvětlený přechod pro chodce a vybudováno asi 
30 parkovacích míst. 

K rozvoji dopravy nepochybně mohu 
přiřadit i výstavbu nových tras cyklostezek –
zejména bych vyzdvihl sdruženou cyklostezku
od Laguny po lávku U Tenisu, která přišla na      
2 miliony korun. Z toho částkou 1,3 milionu 
přispěl Státní fond dopravní infrastruktury           
a sumou 300 tisíc korun pomohl Olomoucký 
kraj. 

Opomenout však nemohu ani výstavbu 
kanalizace v místních částech Dluhonice                
a Kozlovice, na které město participovalo 
částkou bezmála 10 milionů korun. Ovšem 
takových akcí a informací, které by neměly být 
opomenuty, najdete v této zprávě celou řadu.

Ing. Petr Měřínský 


