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Důvodová zpráva:

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zpracoval Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova, na základě podkladů 
jednotlivých odborů, organizací a účetních výkazů, návrh Závěrečného účtu a výroční zprávy 
statutárního města Přerova za rok 2014 (dále jen závěrečný účet).

Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje:

 analýzy a rozbory rozpočtového hospodaření roku 2014,

 Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014,

 vyúčtování finančních vztahů (transferů) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

 návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací,

 návrh finančního vypořádání statutárního města Přerova za rok 2014.

Odpovědnost primátora za včasné objednání přezkumu hospodaření města dle § 103 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla splněna uzavřením Smlouvy        
o vykonání přezkoumání hospodaření dne 22.12.2014 mezi statutárním městem Přerov a společností 
AUDIT TEAM, s. r. o. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu 
při jeho projednávání v orgánech města.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA V ROCE 2014

Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2014 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 09.12.2013, ve výši

 příjmy                  695 405 100 Kč

 výdaje               674 500 600 Kč

 financování           20 904 500 Kč
a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí
nad 500 tis. Kč roku 2014, kdy došlo k navýšení z původních 13,5 mil. Kč na částku 197,0 mil. Kč 
(bez projektových dokumentací). K jejich financování byla do rozpočtu města zapojena převážná část 
zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření města roku 2013, písemně stvrzené 
transfery, převážná část úvěru přijatého od České spořitelny, a. s., v roce 2012 k financování projektu 
„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (81,6 mil. Kč) a další 
dostupné zdroje.

Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2014 v příjmové i výdajová části, včetně 
financování a fondů, výše 1 010 491 300 Kč (forma tabulek, v nichž jsou vedeny rozpočty 
jednotlivých fondů samostatně a celkový součet ovlivňují konsolidované položky a financování). Ve 
struktuře dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných 
svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12 M po konsolidaci dosahoval upravený rozpočet v příjmové 
části výše 751 109 558,88 Kč, ve výdajové části výše 948 346 984,99 Kč a financování činilo 
197 237 426,11 Kč.

Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2014 skončilo přebytkem ve výši
106 150 463,65 Kč.
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Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2014
(dle výkazu Fin 2-12M po konsolidaci, v tisících Kč)

druhové třídění
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2014 rozpočet 2014 k 31.12.2014

třída 1 - daňové příjmy 536 644,0 538 725,2 592 103,5 109,9

třída 2 - nedaňové příjmy 143 478,9 103 029,4 114 479,0 111,1

třída 3 - kapitálové příjmy 15 000,0 24 159,3 25 437,1 105,3

třída 4 - přijaté transfery 282,2 85 195,7 85 178,2 100,0

celkové příjmy 695 405,1 751 109,6 817 197,8 108,8

třída 5 - běžné výdaje 626 420,8 725 575,5 623 781,4 86,0

třída 6 - kapitálové výdaje 48 079,8 222 771,5 87 265,9 39,2

celkové výdaje 674 500,6 948 347,0 711 047,3 75,0

provozní rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2014 rozpočet 2014 k 31.12.2014

běžné příjmy 680 405,1 712 422,9 777 233,3 109,1

z toho daňové příjmy 536 644,0 538 725,2 592 103,5 109,9

            nedaňové příjmy 143 478,9 103 029,4 114 479,0 111,1

            provozní transfery 282,2 70 668,3 70 650,8 100,0

běžné výdaje 626 420,8 725 575,5 623 781,4 86,0

provozní přebytek 153 451,9

kapitálový rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2014 rozpočet 2014 k 31.12.2014

kapitálové příjmy 15 000,0 38 686,7 39 964,5 103,3

z toho příjmy z prodeje
            majetku

15 000,0 24 159,3 25 437,1 105,3

            kapitálové transfery 0,0 14 527,4 14 527,4 100,0

kapitálové výdaje 48 079,8 222 771,5 87 265,9 39,2

kapitálový deficit -47 301,4

výsledek hospodaření
(rozpočtový)

106 150,5
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Dosažení kladného rozpočtového výsledku hospodaření bylo ovlivněno především provozní částí 
rozpočtu. Z uvedených dat je zřejmé, že plnění příjmů v provozní části rozpočtu přesáhlo úroveň 
upraveného rozpočtu o 9,1 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 86,0 % upraveného 
rozpočtu. Přestože čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 39,2 % upraveného rozpočtu, 
byl v této části vykázán deficit, protože výše kapitálových příjmů zdaleka nedosahuje objemu 
plánovaných výdajů. Výše uvedené rozdělení na běžné a kapitálové výdaje vyjadřuje členění dle 
platné rozpočtové skladby, zatímco dle vnitřního předpisu Zásady postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí jsou do jmenovitých akcí (tj. akcí nad 500 tis. Kč) 
řazeny zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné 
zakázky je nejméně 500 tis. Kč bez DPH. Tak se běžně stává, že v akcích nad 500 tis. Kč jsou 
zařazeny akce, které jsou zaúčtovány jako běžné výdaje (v roce 2014 se z hlediska vyšších finančních 
objemů jednalo například o akce oprav místních komunikací a chodníků, výměnu střešní krytiny, 
vodoinstalace a kanalizace v domě Gen. Štefánika 4, nákup kontejnerů pro systém separace a svoz 
BRKO).

Stav finančních prostředků na běžných účtech  města k datu 31.12.2014 dosahoval výše 335 521,1 tis. 
Kč, a to včetně  neproinvestovaných zdrojů úvěru ve výši 79 000,0 tis. Kč. Účty fondů vykazovaly 
celkový zůstatek ve výši 7 581,3 tis. Kč.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2014 dosáhl výše 751 109,6 tis. Kč a byl plněn 
ve výši 817 197,8 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 108,8 %. Plnění jednotlivých druhů příjmů je 
uvedeno v následující tabulce a grafu.



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

– 6 –

Struktura příjmů v roce 2014
(po konsolidaci, v tisících Kč)

rozpočet
upravený
rozpočet

skutečnost
k 31.12.2014

%

daňové příjmy 536 644,0 538 725,2 592 103,5 109,9

nedaňové příjmy 143 478,9 103 029,4 114 479,0 111,1

kapitálové příjmy 15 000,0 24 159,3 25 437,1 105,3

přijaté transfery 282,2 85 195,7 85 178,2 100,0

celkem 695 405,1 751 109,6 817 197,8 108,8

Ekonomové označují rok 2014 „rokem obratu“. Přestože se ekonomika České republiky neustále 
zotavuje z recese, platební bilance skončila přebytkem, hrubý domácí produkt vzrostl o 2,3 %                     
a zlepšila se kupní sílu spotřebitelů. Tomuto trendu odpovídá i plnění daňových příjmů města.
Absolutní výše těchto příjmů však může být zkreslena meziročním dorovnáním od finančního úřadu
(např. inkaso státního rozpočtu v závěru prosince je obcím zasláno až na počátku roku následujícího), 
což komplikuje vyhodnocování a meziroční porovnání.
Z hlediska plnění příjmové části rozpočtu se rok 2014 vyvíjel velmi příznivě. Ve finančním vyjádření 
rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností představoval částku 66,1 mil. Kč. Nejmarkantněji se 
na tomto navýšení, a to objemem 53,4 mil. Kč, podílelo plnění daňových příjmů, zejména pak daňové 
příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samospráv-
ným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon). Uvedené daňové příjmy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) byly 
splněny na 109,3 % upraveného rozpočtu.



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

– 7 –

Ve skutečnosti město obdrželo na daních 480,8 mil. Kč, což je v porovnání s rokem předcházejícím     
o 21,9 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 40,8 mil. Kč. I když se na základě vývoje 
v průběhu celého roku očekávalo, že rozpočet daňových příjmů bude nejen naplněn, ale i překročen, 
konečný objem předmětných příjmů byl výsledkem překračujícím i smělé odhady. Zajisté k tomu 
přispělo i prosincové plnění, které převýšilo příjmy stejného období předešlého roku o 7,9 mil. Kč, 
přičemž u daně z příjmů právnických osob toto navýšení činilo 8,0 mil. Kč a v porovnání s prosincem 
2012 dokonce 13,6 mil. Kč. Největší skutečný nárůst zaznamenala daň z přidané hodnoty, a to 9,6 mil. 
Kč. Rozpočet této daně byl pro rok 2014 oproti upravenému rozpočtu roku 2013 snížen o 3,5 mil. Kč, 
protože dle průběžného vývoje plnění panovala ještě v listopadu 2013 obava, že stejně jako v roce 
2012 bude u této daně vykázán výraznější propad. Protože pro rok 2014 nebyly pro oblast této daně 
přijaty žádné významné legislativní změny, bylo dle MFČR inkaso daně příznivě ovlivněno 
nevyplacením nadměrných odpočtů daně v rámci zahájení postupů k odstranění pochybností správcem 
daně u některých subjektů a zavedením opatření proti daňovým únikům, ke kterým je například řazeno 
zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami. Celkově obdrželo město na dani 
z přidané hodnoty 217,7 mil. Kč, což představuje 108,0 % upraveného rozpočtu. Plnění daně tak 
vykázalo meziroční růst o 4,6 %, tj. téměř na shodné úrovni jako státní rozpočet, kde inkaso meziročně 
vzrostlo o 4,7 %. V důsledku zvýšeného plnění v závěru roku vykázala významný nárůst skutečného 
plnění také daň z příjmů právnických osob, a to stejně jako daň z přidané hodnoty, o částku ve výši 9,6 
mil. Kč. Celkově byla daň naplněna na hodnotu 107,0 mil. Kč, tj. 117,6 % upraveného rozpočtu, což 
reprezentuje meziroční zvýšení 9,8 %. Z vyjádření MFČR k inkasu daně vyplývá, že oproti 
předchozímu roku došlo ke změně trendu, která se projevila nejen růstem inkasa daně z přiznání 
vlivem ekonomického oživení, ale také mírným nárůstem inkasa daně z příjmů právnických osob 
vybírané srážkou u zdroje (např. dividendy). Pokles skutečného plnění ve vztahu k jeho úrovni v roce
2013 zaznamenala pouze daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, a to ve 
výši 1,9 mil. Kč. V případě této daně byl rozpočet města na rok 2014 oproti upravenému rozpočtu 
roku 2013 navýšen o 2,4 mil. Kč a i přes uvedený pokles byl nakonec naplněn. Celkově na této dani 
město získalo 101,1 mil. Kč, což představuje plnění rozpočtu na úrovni 101,1 %. Za hlavní faktory 
nižšího plnění v roce 2014 jsou považovány například vyšší podíl zaměstnanosti na kratší pracovní 
úvazky a neočekávaná opatření, která byla realizována v průběhu roku a k nimž lze zejména přiřadit 
navrácení základní slevy pro pracující důchodce za rok 2014 na základě nálezu Ústavního soudu od 
října 2014 a stejně tak možnost nároku na tuto slevu zpětně za rok 2013. Plnění daňových příjmů je 
dlouhodobě pravidelně monitorováno.
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1111
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze závislé činnosti a funkčních požitků
93 487,5 97 639,5 98 538,2 102 981,4 101 093,5

1112
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze samostatné výdělečné činnosti
11 699,5 3 491,8 1 356,3 6 756,8 8 004,4

1113
 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.

 výnosů (vybíraná srážkou)
7 698,1 8 256,3 9 667,0 9 906,1 11 184,6

1121  Daň z příjmů právnických osob 93 841,2 86 439,2 94 944,9 97 418,6 107 012,0

1211  Daň z přidané hodnoty 202 335,3 205 057,3 191 569,9 208 093,7 217 714,3

1511  Daň z nemovitostí 33 217,5 24 517,2 34 029,0 33 741,1 35 760,3

442 279,1 425 401,3 430 105,3 458 897,7 480 769,1

Vybrané daňové příjmy 2010-2014
(skutečnost v tisících Kč)

20142010 2013

                    c e l k e m 

2012pol. 2011
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Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2014 do rozpočtu města částkou ve výši 32,5
mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2013 o 5,3 mil. Kč méně. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 27,9 mil. Kč a poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2,1 mil. 
Kč. Pokles vymezených příjmů ve vztahu k předcházejícímu roku byl zapříčiněn skutečností, že již 
byly vymoženy nedoplatky na poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Významným podílem 
přispěl do příjmů města také odvod z výherních hracích přístrojů, který dosáhl výše 43,5 mil. Kč, což 
představuje oproti roku 2013 navýšení o 3,0 mil. Kč. Poplatek byl zaveden od 01.01.2012 na základě 
zákona č. 458/2011 Sb., a jeho předmětem je provozování loterie nebo jiné podobné hry. Správu 
odvodu vykonávají místně příslušné finanční úřady, přičemž místní příslušnost se řídí adresou sídla 
provozovatele. Jedná se o zálohový odvod, který se hradí prostřednictvím čtvrtletních záloh, které si 
provozovatel sám vypočte. Nezanedbatelnou část příjmů představovaly i správní poplatky. Za úkony 
realizované v rámci státní správy inkasoval Magistrát města Přerova v roce 2014 od občanů                  
a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku ve výši 13,7 mil. Kč, přičemž nejvyšší 
podíl byl inkasován z dopravně – správních agend, a to částka 6,7 mil. Kč. Také příjmy ze správních 
poplatků zaznamenaly meziroční nárůst, a to ve výši 1,4 mil. Kč. Podíl daňových příjmů na celkových 
skutečných příjmech po konsolidaci činil 72,4 % a oproti roku 2013 se zvýšil o 2,3 %.
Nedaňové příjmy tvořily ve skutečnosti k 31.12.2014 pouze 14,0 % z celkového objemu skutečných 
příjmů města. Celkově dosáhly výše 114,5 mil. Kč a byly plněny na 111,1 % upraveného rozpočtu.
Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem těchto příjmů byly příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí, které dosáhly výše 50,5 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím poklesly o 3,3 mil. 
Kč. Například došlo k poklesu příjmů z pronájmu bytů o 3,8 mil. Kč, který byl způsoben zejména stále 
pokračujícím prodejem bytového fondu města Přerova. Z dalších položek stojí za zmínku například
příjmy získané za prodej dřeva ve výši 4,9 mil. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
5,2 mil. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 32,9 mil. Kč, z nichž významnou část 
tvoří účelové příjmy od firmy EKO-KOM za recyklaci odpadů, které dosáhly výše 4,5 mil. Kč            
a především přijaté zálohy na služby spojené s bydlením ve výši 26,6 mil. Kč, dále pak také splátky 
půjčených prostředků do fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu ve výši 1,5 mil. Kč.
Výrazný pokles vykázaly příjmy z věcných břemen, kdy skutečné plnění dosáhlo pouze částky 0,1 
mil. Kč (tj. 13,9 % upraveného rozpočtu), přičemž v roce 2013 tyto příjmy činily 3,6 mil. Kč. 
Odůvodnění nenaplnění těchto příjmů je uvedeno u odboru správy majetku a komunálních služeb.
Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 25,4 mil. Kč, tj. na 105,3 % upraveného rozpočtu. Oproti
roku předcházejícímu se zvýšily o 3,6 mil. Kč. Nenaplněny zůstaly příjmy z prodeje pozemků. Příjmy 
z prodeje domovního majetku realizované oddělením bytové správy dosáhly výše 4,5 mil. Kč               
a znamenaly překročení upraveného rozpočtu o 3,1 mil. Kč. Na celkových příjmech se kapitálové 
příjmy podílely 3,1 %.
V  případě přijatých neinvestičních transferů se jednalo především o běžné transfery, zahrnující např. 
příspěvek na výkon státní správy, prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven, na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, pěstounské péče, s volbami do 
Evropského parlamentu, Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí. Statutární město také získalo 
prostředky na zajištění vybudování sběrného dvora odpadu na ul. Želatovská. V porovnání s rokem 
2013 došlo ke zvýšení neinvestičních transferů (cca o 8,9 mil. Kč), a to zejména ve spojitosti s dotací 
určenou pro Sociální služby města Přerova na podporu poskytování sociálních služeb na území 
Olomouckého kraje (6,5 mil. Kč), kdy v průběhu roku došlo ke změně v postupu poskytování dotace 
ze státního rozpočtu a nyní prochází rozpočtem města. Objem investičních transferů zaznamenal, 
v porovnání s rokem 2013, pokles ve výši 5,8 mil. Kč. V roce 2014 investiční transfery dosáhly částky 
14,5 mil. Kč. Mimo finančních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů získalo statutární 
město zdroje na projekty, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Tyto finanční 
prostředky jsou zpravidla poukazovány zpětně, tj. po ukončení realizace projektu. Ve výše uvedené 
částce jsou obsaženy např. transfery na protipovodňová opatření pro statutární město Přerov (4,8 mil. 
Kč), sběrný dvůr odpadu na Želatovské ulici (3,5 mil. Kč), kompostárnu Žeravice (2,4 mil. Kč), 
energetická opatření – zateplení ZŠ Svisle a U Tenisu (1,5 mil. Kč) a na rozšíření městského 
kamerového dohlížecího systému (0,3 mil. Kč). Přijaté transfery se podílely na skutečných příjmech 
rozpočtu 10,4 %. Kompletní přehled transferů přijatých v roce 2014 je uveden v příloze č. 7.
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pol. 2010 2011 2012 2013 2014

41XX  Neinvestiční přijaté transfery 85 422,8 74 651,0 67 895,6 61 665,4 70 650,8

42XX  Investiční přijaté transfery 79 593,2 49 934,0 16 809,9 20 361,3 14 527,4

 C e l k e m 165 016,0 124 585,0 84 705,5 82 026,7 85 178,2

Přehled přijatých transferů v letech 2010 - 2014
(bez zdrojů na výplatu sociálních dávek, v tis. Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 948 347,0 tis. Kč a byly čerpány ve výši 
711 047,3 tis. Kč, tj. na 75,0 % (vše po konsolidaci). Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily především 
kapitálové výdaje, které při upraveném rozpočtu 222 771,5 tis. Kč byly čerpány ve výši 87 265,9 tis. 
Kč, což činí pouze 39,2 % upraveného rozpočtu.
Výdajová část provozního rozpočtu byla čerpána bez významnějších výkyvů, i když řada akcí nebyla 
z nejrůznějších důvodů realizována (územní řízení, klimatické podmínky apod.). Čerpání jednotlivých 
řádků rozpočtu nepřekročilo, s jedinou výjimkou, stanovený objem. Příčinou uvedeného stavu byla 
skutečnost, že odbor nechal uhradit faktury, aniž měl na akci v rozpočtu k dispozici dostatečný objem 
finančních prostředků. Podrobné zdůvodnění je uvedeno u konkrétního výdaje. Ve skutečnosti byly 
běžné výdaje čerpány ve výši 623 781,4 tis. Kč, což oproti roku minulému představuje zvýšení o 37,6 
mil. Kč.
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sk.
skutečnost

2013

rozpočet

2014

upravený

rozpočet

2014

skutečnost

2014

podíl na 

celkových 

výdajích

skutečnost

/upravený 

rozpočet

1
 zemědělství, lesní

 hospodářství a rybářství
556,8 200,4 741,6 672,2 0,1% 90,6%

2
 průmyslová a ostatní odvětví

 hospodářství
47 686,4 57 733,1 72 555,9 60 038,4 8,4% 82,7%

3  služby pro obyvatelstvo 276 261,0 267 796,6 282 712,7 264 755,4 37,2% 93,6%

4
 sociální věci a politika

 zaměstnanosti
29 463,5 35 344,3 44 992,8 40 800,9 5,7% 90,7%

5
 bezpečnost státu a právní

 ochrana
28 002,4 31 091,6 32 915,9 32 050,2 4,5% 97,4%

6
 všeobecná veřejná správa

 a služby
197 877,7 245 509,4 284 371,4 222 738,4 31,3% 78,3%

 granty, podpory, dotace

 a dary
22 389,1 20 900,0 25 501,1 23 066,3 3,2% 90,5%

 projektové dokumentace

 a akce nad 500 tis. Kč
102 948,5 15 925,2 204 555,6 66 925,5 9,4% 32,7%

 výdaje celkem 705 185,4 674 500,6 948 347,0 711 047,3 100,0% 75,0%

Struktura výdajů v roce 2014
(po konsolidaci, v tisících Kč)
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Porovnání běžných výdajů s předcházejícím rokem ovlivnila změna v účtování platů zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova a Městské policie za měsíc prosinec v roce 2013. V roce 2013 nebyly
poprvé převedeny finanční prostředky na platy a zákonné odvody za toto období na depozitní účet               
a z rozpočtu tak byly čerpány pouze platy a odvody za 11 výplatních termínů. Ve výdajích roku 2014 
již bylo opět 12 výplatních termínů (12/2013 – 11/2014). Obdobná situace nastala u daně z příjmů 
právnických osob za obce. Daňová povinnost města za rok 2013 byla zaúčtována až v roce 2014, 
přičemž v roce 2013 byl zaúčtován pouze doplatek roku 2012, rozdíl v těchto částkách (+ 15,2 mil. 
Kč) významně ovlivnil meziroční srovnání výdajové části rozpočtu. V roce 2014 byly také realizovány 
ve větším objemu akce nad 500 tis. Kč, které jsou z hlediska rozpočtové skladby zatříděny mezi běžné 
výdaje (+ 5,9 mil. Kč). Nárůst ve výši 2,6 mil. Kč se projevil v sociální oblasti, a to zejména 
v důsledku realizace projektu v oblasti sociálně právní ochrany dětí a změny ve způsobu poskytování 
dotace ze státního rozpočtu Sociálním službám města Přerova, která byla od pololetí roku 2014
zasílána prostřednictvím statutárního města. Další navýšení výdajů se projevilo například u dotací a 
služeb, které mají ve smlouvách, na jejichž základě jsou příslušné výdaje hrazeny, zakotvenu inflační 
doložku (např. Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov, a. s.).
Kapitálové výdaje, dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 
regionálních rad a dobrovolných svazků obcí FIN 2 – 12M, dosáhly výše 87,3 mil. Kč, což je oproti 
roku 2013 méně o 31,7 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 12,2 %, tzn.,
že došlo k poklesu jejich podílu na celkových výdajích o 4,7 %. V této souvislosti je však třeba vzít 
v potaz, že byly čerpány pouze na 39,1 % upraveného rozpočtu. Na druhé straně je skutečností, že 
podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v několika posledních letech vykazuje klesající 
tendenci (rok 2012 – 21,9 %, rok 2013 – 16,9 %). Z kapitálových výdajů byly největší položkou akce
nad 500 tis. Kč. Příprava a zahájení těchto akcí byly závislé na časovém schválení rozsahu a finančního 
krytí. Rozsah a náplň akcí nad 500 tis. Kč vycházely z aktuálních potřeb statutárního města Přerova       
a veškeré akce byly projednány v jeho orgánech. Největší část uvedeného objemu byla vynaložena na 
akce Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (17,4 mil. Kč), Bytový fond – nám. 
Fr. Rasche 7 (7,9 mil. Kč), Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská (5,2 mil. Kč), Lávka U tenisu (5,0 mil. 
Kč). Z dalších kapitálových výdajů je vhodné zmínit například nákup akcií společnosti Vodovody               
a kanalizace Přerov, a. s., v částce 9,9 mil. Kč.
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orj.  odbor
upravený

rozpočet 2014

skutečnost

k 31. 12. 2014
%

1XX  Kancelář primátora (KP) 16 234,7 13 830,7 85,2

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 83 006,8 77 757,3 93,7

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 327 906,7 229 172,6 69,9

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 16 837,7 8 942,7 53,1

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 316 605,0 246 548,8 77,9

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 106 459,9 103 868,7 97,6

7XX
 Odbor evidenčních správních služeb

 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
32 625,3 26 046,5 79,8

8XX
 Odbor stavebního úřadu

 a životního prostředí (STAV)
1 874,8 1 551,7 82,8

9XX  Městská policie (MP) 3 625,1 3 328,3 91,8

 Rezervy 43 171,0 0,0 0,0

948 347,0 711 047,3 75,0

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

K datu 31.12.2014 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů a půjček částky 383,5 mil. Kč. V porovnání 
se stavem ke stejnému datu roku 2013 došlo k navýšení objemu těchto nesplacených závazků o 23,2 
mil. Kč. Příčinou bylo čerpání úvěru na financování projektu „Zajištění přenosu dat a informací 
v územní samosprávě“ ve výši 79,0 mil. Kč.
Úvěry, přijaté statutárním městem od bank, byly v průběhu roku spláceny v souladu se splátkovými 
kalendáři. Zejména v souvislosti s nastavením splátek úvěru přijatého od Dexia Crédit Local ve výši 
300 mil. Kč tak, aby byl zůstatek ve výši 297 mil. Kč uhrazen v termínu dle příslušné smlouvy, tj. do 
30.06.2023, došlo k navýšení celkových ročních splátek na úroveň 55,8 mil. Kč, což je o 11,9 mil. Kč 
více, než kolik činily v roce předcházejícím. Realizována byla pouze jedna mimořádná splátka, a to 
v případě půjčky přijaté od společnosti Teplo Přerov, a. s., ve výši poukázané dotace (3,2 mil. Kč) na 
akci „ZŠ Svisle – energetická opatření – zateplení“, tedy na akci financovanou prostřednictvím půjčky.
V porovnání s rokem 2013 došlo k mírnému zvýšení hodnoty ukazatele dluhové služby, který za rok 
2014 činí 7,01 %. Důvodem je především výše uvedené navýšení ročních splátek. Výpočet dluhové 
služby je prováděn v souladu s usnesením vlády ze dne 12.11.2008 o monitoringu hospodaření obcí, 
tzn. pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů (Algoritmus SIMU) s cílem vést 
obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Dluhová služba je však 
pouze jedním z několika zde uváděných ukazatelů. Algoritmus SIMU je součástí příloh závěrečného 
účtu a jen pro doplnění uvádíme, že rozvahová data nejsou pouze za statutární město Přerov, ale i za 
zřízené příspěvkové organizace.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 ukazatel dluhové

 služby (v %)

 absolutní výše

 dluhu (v tis. Kč)

7,01

383 523

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

209 660

5,094,678,834,633,0714,69 5,78

 ke změně výpočtu ukazatele dluhové služby došlo v roce 2008

360 336

6,25

362 253373 625324 996354 368184 140172 564

PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM PŘEROV NEBO S JEHO 
VÝZNAMNOU MAJETKOVOU ÚČASTÍ

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou v závěrečném účtu územního samosprávného celku, mimo jiné, obsaženy údaje             
o hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Protože však Závěrečný účet             
a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014 budou předloženy Zastupitelstvu města 
Přerova ke schválení na jednání dne 13.04.2015 a příslušný zákon (280/2009 Sb.) stanovuje pro 
podání přiznání k daním z příjmů a tím i provedení účetní závěrky pro akciové společnosti termín         
6 měsíců po uplynutí účetního a zdaňovacího období, přičemž obchodní zákoník stanovuje obdobnou 
lhůtu pro svolání valné hromady, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, budou údaje                    
o obchodních společnostech předloženy dodatečně.

Rozbory zpracované příspěvkovými organizacemi jsou do předlohy zapracovány bez významnějších 
úprav.
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Pro zabezpečení dopravní obslužnosti (městskou a příměstskou dopravu) jsou uzavřeny smlouvy           
s dopravci. Město dopravcům poskytuje čtvrtletně zálohy. Dopravní společnosti čtvrtletně provádějí
vyhodnocení spojů a předkládají statutárnímu městu podklady pro vyúčtování. Výsledkem 
vyhodnocení za 4. čtvrtletí roku 2014 bylo nedočerpání příspěvku, a to od společnosti ARRIVA 
MORAVA a. s. - příměstská doprava ve výši 10 255 Kč a společnosti Dopravní a logistická společnost 
s. r. o. - městská doprava ve výši 582 172 Kč. Uvedené vyúčtování nebylo zahrnuto do předpisu 
pohledávek za rok 2014 z důvodu uzavření účetnictví. Z tohoto důvodu také nejsou uvedené vratky 
obsaženy ve finančním vypořádání. Do rozpočtových příjmů budou zahrnuty až v roce 2015.
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             817 197 755,13 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                          - 711 047 291,48 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                          + 106 150 463,65 Kč

Byly zapůjčeny dlouhodobé prostředky ve výši                                                       79 000 000,00 Kč

(čerpání úvěru od České spořitelny, a. s., k financování projektu IOP 09)

Byly uhrazeny splátky úvěrů a půjček ve výši                                                   - 55 812 743,52 Kč

Deponovaná částka na DPH za 12/2014                                                                          + 578 446,41 Kč

Výsledek roku 2014, včetně financování                                                               + 129 916 166,54 Kč

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob                                                        - 39 117,87 Kč

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)                                  - 6 420,00 Kč

Zůstatek roku 2014 – po vypořádání, včetně financování                                  + 129 870 628,67 Kč

Stavy běžných účtů k 31.12.2014

Základní běžné účty                                                                                                  335 521 060,15 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                            6 158 998,48 Kč

Fond sociální                                                                                                                  1 344 968,58 Kč

Fond Útulek pro zvířata                                                                                                  77 360,05 Kč
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Přerov leží na řece Bečvě a se svými téměř 45 
tisíci obyvateli je největším městem v regionu 
Moravské brány. Jeho historie sahá až hluboko do 
pravěku, kdy tuto lokalitu obývali lovci mamutů. 
Až 25 000 let staré kosti mamutů a nejrůznějších 
zvířat jsou k vidění v Památníku lovců mamutů 
v Přerově-Předmostí. S pravěkými dějinami se 
mohou návštěvníci blíže seznámit na naučné 
stezce Předmostím až do Pravěku. Ačkoliv zde 
lidé žili už od nepaměti, první písemnou zmínku 
o Přerovu nalézáme až v listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Dalším 
významným mezníkem v přerovských dějinách 

bylo povýšení na královské město roku 1256 Přemyslem Otakarem II. Historie Přerova byla 
významnou měrou spojena se šlechtickými rody Pernštejnů a Žerotínů. V 16. století se stal Přerov 
velice významným kulturním střediskem, sídlem biskupa jednoty bratrské, kde se nacházela také 
významná bratrská škola. V této době zde působily tak vynikající osobnosti české historie, jakými 
byli Jan Blahoslav či „učitel národů“ Jan Ámos Komenský. Od 19. století se Přerov postupně vyvi-
nul ve významné průmyslové centrum kraje a díky železnici se stal také důležitým dopravním uzlem.
Dokladem bohaté historie Přerova je zachovalá památková zóna na Horním náměstí s měšťanskými 
domy z 15. a 16. století, obkroužená pozůstatky středověkého opevnění s fortnou, a renesančně 
upravený zámek, který je v současné době sídlem Muzea J. A. Komenského. Zámek je díky své 
42 m vysoké válcové věži neodmyslitelnou dominantou města s vyhlídkou do širokého okolí.
Přerov skýtá rovněž bohaté sportovní vyžití. 
Nachází se zde krytý i venkovní bazén, 
tenisové kurty, zimní stadion a další sportovní 
centra, kde je možné zahrát si squash, bow-
ling, minigolf, badminton, nebo si zacvičit. 
Cyklisté a in-line bruslaři mohou využít 
několika stezek. Fanoušci motorových sportů 
si přijdou na své v Přerovské rokli, která 
pravidelně hostí autocrossové a motocrossové 
závody evropského formátu. Kulturní vyžití 
zajišťuje program Městského domu, kina 
Hvězda nebo loutkového divadla Přerovský 
Kašpárek. Milovníci výtvarného umění 
mohou navštívit Galerii Města Přerova nebo 
Galerii Pasáž, kde se konají krátkodobé výstavy zejména současných autorů. V Přerově se 
pravidelně koná také Československý jazzový festival nebo folklórní festival V zámku a podzámčí. 
Přerované hledající klid a odpočinek se uchylují načerpat novou energii do parku Michalova, 
ležícího nedaleko historického centra. Park se rozkládá na 17 ha a od roku 1992 je Kulturní 
památkou. V jeho těsné blízkosti se nachází areál lagun se skateparkem, bicrossovou dráhou, 
DiscGolfParkem a Národní přírodní rezervace Žebračka s naučnou vlastivědnou stezkou 
Přerovským luhem.
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PPaarrttnneerrsskkáá mměěssttaa ssttaattuuttáárrnnííhhoo mměěssttaa PPřřeerroovvaa

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. 
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Oddělení rozpočtu

Oddělení rozpočtu vykonává řadu činností souvise-
jících 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. Vedoucí oddělení
vykonávala funkci organizačního pracovníka finan-
čního výboru. 

Příjmová část rozpočtu

Daňové příjmy

Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvo-
dové zprávy předlohy.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    59 550,00 Kč
% plnění:                                                        -

Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii. Nejvyšší částka 57 966 Kč byla uhrazena 
v souvislosti s konáním akce „Vánočních trhy 2013“.

Příjmy z úroků

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

Odbor ekonomiky
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(29)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
rozpočtu

(6)

oddělení
místních příjmů

(9)

oddělení
účetnictví

(13)
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Položka příjmy z úroků obsahovala běžné úroky         
z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocováním 
dočasně volných finančních prostředků. Plnění 
běžných úroků ve výši 439 154,37 Kč odpovídalo rela-
tivně vysokým zůstatkům na běžných účtech v průběhu 
celého období a bylo ovlivněno úrovní zvýhodněné 
úrokové sazby pro veřejný sektor (0,35 % p. a. při 
zůstatku nad 5 mil. Kč do 30.04.2014, dále pak do 
konce roku jen 0,20 % p. a.), jíž byly úročeny účty 
statutárního města u České spořitelny, a. s. 
Ke zhodnocování dočasně volných finančních pro-
středků statutárního města nebyl ani rok 2014 příznivý. 
Česká národní banka v průběhu roku nadále udržo-
vala úroveň úrokové sazby na historicky rekordním 
minimu 0,05 %. Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné 
najít produkt, který by splňoval alespoň základní 
požadavky – minimální riziko, likviditu a úrokový 
výnos, přesahující úročení běžných účtů města. 
V průběhu roku byly zhodnocovány dočasně volné 
finanční prostředky prostřednictvím 
 spořícího účtu vedeného u Československé 

obchodní banky, a. s., s úrokovou sazbou 0,90 % 
p. a., zvýhodněný úrok byl platný při částce, 
která nepřesáhla 30 mil. Kč,

 spořícího účtu vedeného u UniCredit Bank Czech 
Republik, a. s., s úrokovou sazbou 0,85 % p. a., 

 depozitního účtu pro veřejný sektor vedeného      
u Sberbank CZ, a. s., s úrokovou sazbou 0,70 % 
p. a. do 18.03.2014 a 0,50 % p. a. do 14.05.2014,
kdy do ukončení sankcí vůči Rusku přestal být 
tento produkt využíván,

 vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní u J&T 
Banky, a. s., s úrokovou sazbou 1,85 % p. a. do 
20.03.2014, následně došlo opakovaně k jejímu 
snížení, a to na 1,55 % p. a. do 08.06.2014                
a 1,35 % p. a. po celou zbývající část roku.

Úroky ze zhodnocování finančních prostředků za 
období roku 2014 činily 632 114,13 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 skutečnosti, 
že tento balancovaný fond patřil k nejvýkonnějším 
a nejlépe hodnoceným fondům. Krátce po nákupu 
došlo k výraznému poklesu hodnoty podílových 
listů, a z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Přerova 
na svém zasedání dne 18.06.2007 schválilo prodlou-
žení 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. Fond vytváří zhodnocení prostřednictvím 
akciové a dluhopisové části portfolia. Je klasifikován 
jako balancovaný fond s agresivním portfoliem, což 
znamená, že cílový podíl akcií a s akciemi souvise-
jících cenných papírů může dosahovat až 55 %. 
V akciové části portfolia se soustřeďuje na klíčové 
akcie ze všech předních evropských trhů a klíčových 
sektorů; v dluhopisové části pak na tuzemské dluho-
pisy a pokladniční poukázky emitované ČNB nebo
MFČR. Rok 2014 nebyl pro fond příliš úspěšný. 
Téměř 15 % pokles akciové složky portfolia zcela 
eliminoval výtečnou výkonnost českých dluhopisů    
a fond tak ztratil 6,55 %. Současná úroveň zhodnoce-
ní tak stále dosahuje záporných hodnot. Ve struktuře 
vlastního kapitálu k datu 31.12.2014 převažovaly 
zahraniční akcie (48,36 %, kdy nejvýrazněji byl
zastoupen sektor finančních služeb, následovaný 
petrochemií, zbožím krátkodobé spotřeby, výrobci     
a distributory energií atd.) a dluhopisy ČR (41,90 %). 

Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 814 400,00 Kč
Plnění:                                               1 816 373,00 Kč
% plnění:                                                     100,1

Z akciových společností, v nichž má statutární město 
Přerov majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny
společnostmi:
 Dalkia Česká republika, a. s.                    595 Kč 
 ČEZ, a. s.                                               1 360 Kč
 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.  1 814 418 Kč

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

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           394 100,00 Kč
Plnění:                                                394 035,06 Kč
% plnění:                                                     100,0

Částka představuje doplatek dotace, kterou statutární 
město Přerov obdrželo na základě předložené žádosti 
v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem 
za rok 2013 na volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky a na volbu prezidenta ČR.

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             605 100,00 Kč
Plnění:                                                  653 283,28 Kč
% plnění:                                                    108,0

V rámci finančního vypořádání roku 2013 příspěv-
ková organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova vrátila na účet statutárního města přeplatek 
příspěvku na provoz. Zdroje poskytnuté na předfinan-
cování projektů podpořených z EU vrátily subjekty 
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Hranická rozvojová agentura a ZŠ Želátovská. Zbýva-
jící část pak tvořily vrácené dotace (např. Florbalová 
škola Teiwaz, Taneční škola Puls).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                         230,87 Kč
% plnění:                                                          -

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, nastala obcím povinnost zřídit u České 
národní banky účty určené k příjmu dotací a návrat-
ných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, 
státních fondů a Národního fondu. Účty nebyly
úročeny běžným úrokem, ale obcím bylo poskytováno 
tzv. plnění nahrazující úrok, které činilo 0,05 % p. a., 
přičemž naposledy byla částka poukázána za únor 
2014. Následně byla, na základě rozhodnutí MFČR, 
snížena výše peněžního plnění nahrazujícího úrok na 
0,00 % p. a.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                      81 600 000,00 Kč
Plnění:                                           79 000 000,00 Kč
% plnění:                                                    96,8

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 spořitel-
nou, a. s. Úvěr byl poskytnut bez zajištění. Smlouva 
o úvěru byla uzavřena dne 24.02.2012. Účelem úvěru 
bylo financování projektu "Zajištění přenosu dat 
a informací v územní samosprávě města Přerova". 
Při sestavování zadávací dokumentace na poskytnutí 
úvěru vycházel odbor ekonomiky z informací 
poskytnutých příslušnými odbory. Čerpání úvěru bylo 
nastaveno na období od 01.07.2012 do 31.10.2014, 
způsob splácení nepravidelnými splátkami ve výši 
dotace získané na výše uvedený projekt. Konečná 
splatnost úvěru byla stanovena do 31.12.2014  s tím, 
že na základě dodatku k úvěrové smlouvě může být 
prodloužena do 31.12.2015. S ohledem na prodlevy 
vzniklé v souvislosti s projektem došlo k výrazné 
změně časového harmonogramu realizace a bylo 
nezbytné požádat banku o prodloužení splatnosti 
úvěru. Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání 
dne 02.06.2014 schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o úvěru, který upravuje prodloužení konečné 
splatnosti úvěru do 31.12.2015. Ostatní ustanovení 
smlouvy zůstala nedotčena. Dodatek byl uzavřen 
dne 16.07.2014. Čerpání úvěru ve výši očekávané 
dotace na projekt proběhlo v nejzazším možném 
termínu. Částka 79 mil. Kč byla načerpána dne 
29.10.2014 a v této výši vykazována jako nespla-
cený zůstatek předmětného úvěru k 31.12.2014.

Odvody příspěvkových organizací (KIS)

Rozpočet původní:                               480 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             228 300,00 Kč
Plnění:                                                 228 218,60 Kč
% plnění:                                                   100,0

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova prováděla odvody z odpisů nemovitého 
majetku z hlavní i doplňkové činnosti. Na hlavní 
činnost organizace obdržela v odpovídající výši 
příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Tyto pak 
pravidelně, v souladu se skutečnými náklady, odvá-
děla na účet zřizovatele.Oblast odpisů byla ovlivněna 
zásadním způsobem pouze v 1. pololetí roku 2014, 
kdy došlo k přehodnocení doby použitelnosti budovy 
Městského domu z důvodu technického zhodnocení 
(vybudování MIC). Z tohoto důvodu došlo k úpravě 
příspěvku na odpisy, a to snížení o 170 tis. Kč 
v hlavní činnosti. Organizace odvedla nižší odpisy 
také v rámci doplňkové činnosti (- 81,7 tis. Kč).

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                                     400,00 Kč
Rozpočet upravený:                                   400,00 Kč
Plnění:                                                         63,45 Kč
% plnění:                                                       15,9

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   11 360,00 Kč
% plnění:                                                       -

Ve sledovaném období tvořily příjem fondu peněžní 
dary v celkové výši 11 360 Kč. Jeden z dárců pravi-
delně měsíčně přispívá částkou 200 Kč již od roku 
2005, v dalších případech se jedná zpravidla o jedno-
rázové dary v rozmezí 15 Kč - 5 000 Kč. V souvis-
losti s vedením účtu fondu nejsou Českou spořitel-
nou, a. s., účtovány žádné poplatky. K 31.12.2014 
vykazoval zůstatek fondu částku 77 360,05 Kč.
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Fond "Útulek pro zvířata" (dále jen fond) byl zřízen 
za účelem shromažďování finančních prostředků od 
dobrovolných dárců, kteří chtějí přispět ke zlepšení 
životních podmínek opuštěných zvířat umístěných    
v útulku. Z důvodu řešení problému dlouhodobě 
nedostatečné kapacity výše zmíněného zařízení, 
vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 28.04.2014 
Vnitřní předpis č. 14/14, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
„Útulek pro zvířata“, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato úprava umožňuje použít finanční prostředky 
získané od dobrovolných dárců i na úhradu nákladů 
na umístění a pobyt zvířete odchyceného na území 
statutárního města Přerova v jiném útulku.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní záležitosti vodního hospodářství (nákup 
akcií) 

Rozpočet původní:                            7 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        10 000 000,00 Kč
Čerpání:                                            9 902 000,00 Kč
% čerpání:                                                   99,0

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání 
dne 15.04.2013 schválilo uzavření Dohody o společ-
né strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společ-
nosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. (dále VaK 
Přerov), a dále rozpočtový rámec ve výši 20 mil. Kč 
na poskytnutí finančních zdrojů této společnosti urče-
ných pro výstavbu kanalizace Kozlovice a napojení 
Dluhonic formou účasti statutárního města Přerova 
na zvýšení základního kapitálu společnosti. 
Statutární město Přerov uzavřelo dne 23.09.2013 se 
společností VaK Přerov Dohodu o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice 
a Kozlovice“ v rámci projektu ,,Přerov – výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením 
Dluhonic a Kozlovic“. 
V roce 2014 schválilo Zastupitelstvo města Přerova 
na svém 25. zasedání dne 15.09.2014 dodatek č. 1 
k této dohodě, kterým se v návaznosti na upřesnění 
celkových nákladů stavby mění způsob a výše finan-
cování projektu. Bylo rozhodnuto, že město upíše 
nejvýše 10 000 ks nových kmenových akcií na jméno,
v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 

1 000 Kč a uhradí emisní kurz takto upsaných akcií 
nejpozději ve lhůtě do 29.12.2014.
Představenstvo společnosti VaK Přerov pověřené 
valnou hromadou společnosti rozhodlo v roce 2014 
v souvislosti s tímto projektem o zvýšení základního 
kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněži-
tými vklady. V souladu s pokyny společnosti upsalo 
statutární město Přerov 9 902 ks kmenových akcií 
a dne 04.11.2014 uhradilo jejich emisní kurz. Do 
31.12.2014 nebyly akcie fyzicky předány.

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            450 000,00 Kč
Čerpání:                                               391 070,00 Kč
% čerpání:                                                   86,9

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 2014. Část pora-
denství 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 2015 uhrazen odborné firmě výpočet daňových 
příjmů na následující 3 roky (2 420 Kč) a registrace 
na webových stránkách obecuctuje.cz (1 450 Kč).
Obdobně jako v roce předchozím byla oslovena 
společnost CCB – Czech Credit Bureau, a. s., aby 
zpracovala iRatingové hodnocení města za uplynulé 
období. Za rok 2013 získalo statutární město Přerov 
ratingové ohodnocení B-, tedy nízké riziko. Při 
použití tzv. převodního můstku na ratingy světových 
agentur by se hodnocení pohybovalo v rozmezí Ba1-
Ba3 (dlouhé období) a v rozmezí Not Prime (krátké 
období). Při sestavování iRatingu vychází společnost 
z veřejných zdrojů zveřejněných v databázi MFČR
o územních samosprávných celcích. Za zpracování 
hodnocení byla z rozpočtu uhrazena částka 6 050 Kč. 
S ohledem na končící volební období byla s výše 
uvedenou společností dne 17.06.2014 uzavřena 
smlouva o dílo, jejímž výsledkem byla ekonomická 
analýza statutárního města Přerova za období let 
2010-2013. Částka vynaložená za analýzu činila 
90 750 Kč.

Úroky z úvěrů

Rozpočet původní:                            5 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          5 500 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 488 863,25 Kč
% čerpání:                                                   27,1

Částka byla tvořena uhrazenými úroky z úvěrů přija-
tých statutárním městem Přerov. Výše čerpání byla 
ovlivněna nejen stále velmi nízkou cenou peněz na 
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mezibankovním trhu depozit (úrokové sazby jednotli-
vých čerpaných úvěrů se k datu 31.12.2014 pohybo-
valy v rozmezí 0,16–1,20 % p. a.), ale zejména sku-
tečností, že úvěr na projekt „Zajištění přenosu dat 
a informací v územní samosprávě města Přerova" byl 
čerpán až v nejzazším možném termínu. 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:                        16 684 500,00 Kč
Čerpání:                                          16 684 500,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

Územní samosprávné celky mají ve zdaňování daní 
z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) specifické 
postavení, jsou nejen plátcem, ale také příjemcem daně. 
Tato daň tedy hospodaření obce nezatěžuje. V rozpočtu 
statutárního města Přerova na rok 2014 byla za tímto 
účelem v příjmové a výdajové části vyčleněna částka 
20 mil. Kč. Na základě zpracování přiznání k DPPO za 
rok 2013 byla daňovým poradcem vypočítána skutečná 
daňová povinnost, a to ve výši 16 684 500 Kč. O rozdíl
ve výši 3 315 500 Kč byla, na základě rozpočtového 
opatření, snížena příjmová i výdajová část rozpočtu. 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků

Rozpočet původní:                          51 072 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        55 813 000,00 Kč
Čerpání:                                          55 812 743,52 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených 
na základě smluv uzavřených mezi statutárním měs-
tem Přerov a peněžními ústavy včetně řádné a mimo-
řádné splátky půjčky od společnosti Teplo Přerov a. s.
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 statu-
tárního města Přerova v letech 2008 – 2013. Úvěr byl 
poskytnut bez zajištění a bylo jej možné čerpat opa-
kovaně s tím, že v žádném okamžiku čerpaná částka 
nesmí přesáhnout úvěrový rámec, tj. 300 mil. Kč. 
Od počátku platnosti smlouvy bylo celkem vyčerpáno 
442 mil. Kč. Po ukončení čerpání byl vyhotoven 
splátkový kalendář. Tento obdržel odbor ekonomiky 
v lednu 2014 a splátky jistiny pro rok 2014 v něm 
byly vyčísleny v celkové výši 31 263 157,92 Kč. 
S ohledem na skutečnost, že v rozpočtu města byla 
na splátku předmětného úvěru vyčíslena částka nižší, 
bylo požádáno o posílení výdajové části rozpočtu 
o částku 1 563 200 Kč.
Dne 24.04.2013 byla mezi statutárním městem Přerov 
a společností Teplo Přerov, a. s., uzavřena Smlouva 
o půjčce ve výši 22 000 000 Kč se splatností 5 let. 
Půjčka byla určená k financování zateplování objektů 
školských zařízení ve vlastnictví dlužníka, prioritně 

na akci "ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení"
ve výši 22 385 000 Kč, na kterou očekávalo statu-
tární město Přerov dotaci, jež byla následně v plné 
výši použita na realizaci mimořádné splátky půjčky. 
V lednu 2014 pak byla uhrazena řádná splátka ve 
výši 3 000 000 Kč. Po ukončení předmětné akce byly 
vyčísleny celkové náklady a neproinvestovaná částka 
ve výši 3 177 800 Kč byla použita na další mimořád-
nou splátku půjčky, jejíž zůstatek k datu 31.12.2014 
činil 8 276 500 Kč. 

Kulturní a informační služby města Přerova

Rozpočet původní:                          12 903 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 362 400,00 Kč
Čerpání:                                          13 362 268,60 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Příspěvkové organizaci byl poskytován příspěvek dle 
žádostí a rozpočtu.

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 
a. s.)
Rozpočet původní:                          31 853 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                        31 853 400,00 Kč
Čerpání:                                         31 853 400,00 Kč
% čerpání:                                                100,0

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace, ve znění 
pozdějších dodatků 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. Z celkové 
částky poskytnuté dotace bylo v roce 2014 na 
neinvestiční výdaje vyplaceno 13 853 400 Kč a na 
výdaje investiční 18 000 000 Kč. 

Městská a příměstská doprava

S účinností od 01.05.2004 se problematikou dopravy 
tj. závazku veřejné služby a prokazatelné ztráty, 
zabýval odbor evidenčních správních služeb a obec-
ního živnostenského úřadu, oddělení dopravě správ-
ních 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 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

– 28 –

města Přerova se zvýšením jízdného zabývala na své 
schůzi 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 jednotlivé jízdné ve 
výši 10 Kč, 7denní 78 Kč, měsíční 250 Kč a čtvrt-
letní 710 Kč. 

Cenové kontroly 

Kontroly byly prováděny dle zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na 
základě zmocnění ze zákona č. 265/1991 Sb., o pů-
obnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů. Kontroly byly zaměřeny na vedení cenové 
evidence prodávaného zboží a jeho označování.
V případě zjištění porušení cenových předpisů bylo
zahájeno správní řízení o uložení pokuty. K datu 
31.12.2014 zůstaly neuhrazeny 2 pokuty v celkové 
výši 4 000 Kč. Jednalo se o pokuty z roku 2000        
a 2005 jedné osoby. Dne 24.07.2013 navrhl exekutor 
zastavit řízení pro nemajetnost této osoby. V roce 
2014 bylo provedeno celkem 12 cenových kontrol. 
Porušení cenových předpisů nebylo zjištěno.

Fondy bydlení

Zastupitelstvo města Přerova vydalo na svém jedná-
ní dne 10.12.2007 Vnitřní předpis č. 24/07 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
(dále FMB). 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 vznik-
nout nová bytová jednotka. Finanční prostředky 
tohoto fondu byly vytvořeny převodem prostředků 

z účtů Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy 
bytového fondu postiženého povodní. 
Na jednání konaném dne 09.12.2013 schválilo Zastu-
pitelstvo města Přerova podmínky výběrového  
řízení na poskytování půjček z FMB v roce 2014,          
a to v termínu od 13.01.2014 do 19.02.2014. Složení 
pracovní skupiny, která zpracovává návrh na poskyt-
nutí zápůjček pro orgány města, bylo schváleno 
v roce 2007. V průběhu let došlo k několika změnám.
V termínu bylo podáno 6 žádostí o poskytnutí 
zápůjčky. Celkem bylo požádáno o částku ve výši 
350 000 Kč.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. jednání 
dne 28.04.2014 schválilo poskytnutí všech zápůjček
a zároveň vydalo Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond 
oprav modernizací a rozšiřování bytového fondu 
a vzalo na vědomí vzor smlouvy o zápůjčce, zástav-
ní smlouvy k nemovitosti, dohody o ručení a tiskopis 
žádosti o zápůjčku. Veškeré úpravy zpracovalo oddě-
lení právní, jednalo se převážně o změnu pojmosloví
vyplývající z nového občanského zákoníku. 
Na 24. jednání schválilo Zastupitelstvo města Přero-
va novelu Vnitřního předpisu č. 16/2014. Podnět 
k novelizaci dala pracovní skupina pro poskytování 
zápůjček vzhledem k tomu, že v posledních letech 
poklesl zájem ze strany občanů. Vnitřní předpis byl 
upraven tak, aby lépe vyhovoval potřebám občanů,
především snížil % úroků poskytovaných finančních 
prostředků na 2 – 3 % v závislosti na délce splácení.
Na tomtéž jednání zastupitelstvo vyhlásilo 2. výbě-
rové řízení na poskytování zápůjček v termínu od 
30.06.2014 do 15.08.2014. V termínu byla podána 
pouze 1 žádost o poskytnutí zápůjčky ve výši 100 000 
Kč. Tato byla žadatelům schválena na 25. jednání 
Zastupitelstva města Přerova dne 15.09.2014 a sou-
časně bylo vyhlášeno výběrové řízení pro rok 2015.
Dne 29.12.2014 na svém 2. jednání vydalo Zastu-
pitelstvo města Přerova změnu Vnitřního předpisu 
č. 16/2014. V souvislosti s výstavbou kanalizace 
v místní části Přerova vyplynula potřeba doplnit 
druh zápůjčky č. 9 o pojem "zřízení" a o text "včetně 
přípojek". Tato změna umožnuje dotčeným obyvate-
lům poskytnutí zápůjčky na vybudování přípojky
a tím i jejich aktivní součinnost na uvedené akci. 
Vzhledem ke spolufinancování akce ze zdrojů dotace 
a příslušného ustanovení dohody o spolupráci, uzav-
řené mezi městem a společností Vodovody a kana-
lizace Přerov, a. s., je podpora zapojení všech zdrojů 
odpadních vod do kanalizace nanejvýš potřebná.

Čerpání půjček poskytnutých v roce 2013 – předloženo 7 faktur na celkovou částku 133 327,58 Kč

poř. 
číslo

druh půjčky (zkráceně)
počet 
bytů

čerpání v Kč
průměr

na 1 byt v Kč

2. zřízení plynového vytápění 1 22 972,50 22 972,50

8. rekonstrukce koupelny 1 79 931,58 79 931,58

13. oprava rozvodů vody 1 16 210,50 16 210,50

15. oprava rozvodů kanalizace 1 14 213,00 14 213,00

CELKEM 133 327,58



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

– 29 –

Čerpání půjček poskytnutých v roce 2014 – předloženo celkem 21 faktur na celkovou částku 412 138 Kč

poř. 
číslo

druh půjčky (zkráceně)
počet 
bytů

čerpání v Kč
průměr

na 1 byt v Kč

1. oprava nebo rekonstrukce střechy 1 60 000,00 60 000,00

2. zřízení plynového vytápění 1 19 690,00 19 690,00

3. výměna dveří 1 50 000,00 50 000,00

6. obnova fasády 2 149 623,00 74 811,50

7. zateplení domu 1 60 000,00 60 000,00

8. rekonstrukce koupelny 1 37 373,00 37 373,00

9. výměna klempířských prvků 1 35 452,00 35 452,00

CELKEM 412 138,00

Oddělení účetnictví

Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 
v organizační struktuře statutárního města. Zastřešuje 
povinnosti plynoucí ze zákona – povinnost vést účet-
nictví. Finanční prostředky oddělení byly čerpány 
v souladu s rozpočtem města. 

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

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

Dalšími příjmy byly vratky příspěvků a dotací poskyt-
nutých organizacím za rok 2013, 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, které nelze 
přesně odhadnout. Největší položkou v těchto příjmech 
činí elektrická energie.
Na dvou depozitních účtech města byly vedeny jistoty 
(dříve kauce) na nájem v bytech města, které nájemci 
hradili před uzavřením nájemní smlouvy nebo v méně 
případech dle splátek uvedených v nájemní smlouvě. 
Počáteční stav složených jistot byl převzat od zaniklé 
příspěvkové organizace DSMP a nyní jsou evidovány 
odborem ekonomiky. Po upřesnění a porovnání stavu 
jistot se smlouvami byly v některých případech jejich 
přeplatky převedeny do příjmů města. 

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.)

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč
Čerpání:                                                 18 691,00 Kč
% čerpání:                                                 62,3

Na depozitních účtech města jsou vedeny jistoty 
nájemců bytů ve vlastnictví města. Některé z nich 
byly dle smluv uzavřených mezi DSMP a nájemci 
úročené výší 2,5 %, novější z nich byly sice uzavřeny 
jako neúročené, podle změny legislativy jsou však 
od počátku roku 2014 úročeny taktéž, i když nižším 
procentem. Z tohoto důvodu byly vedeny odděleně 
na dvou depozitních účtech.

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              235 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             235 000,00 Kč
Čerpání:                                                86 119,17 Kč
% čerpání:                                               36,7

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:                                              286 025,21 Kč
% čerpání:                                              89,4

Další významnější položkou je částka poplatků za 
vedení účtů, které město hradí. V porovnání s rokem 
2013 došlo k nárůstu. 

Ostatní finanční operace j. n. (DPH)

Rozpočet původní:                          3 300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 729 000,00 Kč
Čerpání:                                           3 008 801,95 Kč
% čerpání:                                                         80,7

Finanční prostředky byly použity na úhrady spojené 
s daní z přidané hodnoty, jejíž je město plátcem 
a platby odvádí měsíčně finančnímu úřadu. V prů-
běhu roku byl rozpočet navýšen, a to zejménahlavně 
vzhledem k tomu, že se snižovala možnost odpočtu 
DPH na vstupu. V závěru roku byl rozpočet navýšen 
z důvodu přepokládaných vyšších zdanitelných 
příjmů (nájem a prodej dřeva). Ve skutečnosti pak 
došlo přechodu zdanitelného plnění až do roku 2015 
včetně odvodu daně.
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Oddělení místních příjmů

Místní poplatky

Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví
město v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou (dále OZV) dle ustanovení § 14 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních 
poplatcích). Statutární město Přerov zavedlo tyto 
místní poplatky: 
 OZV č. 5/2010, o místním poplatku ze psů,
 OZV č. 7/2013, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství,
 OZV č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací 

kapacity, 
 OZV č. 6/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Příjmová část rozpočtu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Rozpočet původní:                         28 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       28 000 000,00 Kč
Plnění:                                            27 930 265,21 Kč
% plnění:                                                     99,8

Sazba poplatku pro rok 2014 zůstala ve stejné výši 
jako v roce 2013, tzn. 650 Kč pro osoby, které měly
na území města trvalý pobyt, včetně pobytu cizinců. 
U poplatníků, kteří měli ve vlastnictví stavbu určenou 
pro individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt, kde
není nikdo hlášen k trvalému pobytu, byla sazba 

v důsledku úlevy snížena na 325 Kč. Termín splat-
nosti poplatku je od jeho zavedení stále stejný a je 
jím 30. červen kalendářního roku.
Od roku 2006, vyjma roku 2013, doplácelo město ze 
svého rozpočtu rozdíl mezi sazbou stanovenou 
v OZV a skutečnými náklady. Doplatek na jednoho 
poplatníka v roce 2014 činil 10 Kč. Dále byl hrazen 
poplatek za poplatníky, kteří byli osvobozeni, nebo
jim byla poskytnuta úleva. Od 01.01.2011, kdy byla 
novelizací zákona o místních poplatcích správci 
poplatku odňata pravomoc v individuálních případech 
poplatek zcela nebo částečně prominout, má město
pouze možnost stanovit obecné úlevy či osvobození 
pro poplatníky. Úleva na poplatku je poskytnuta 
2 skupinám poplatníků, osvobození pak 7 skupinám.
K datu 31.12.2014 bylo od poplatku osvobozeno 
2 281 poplatníků, z toho nejvyšší počet se týkal 
poplatníků s místem trvalého pobytu v Bratrské ul. 34, 
kteří se na území města nezdržují a není znám jejich 
skutečný pobyt (930) a dále poplatníků, kteří žili
v zahraničí déle jak 6 měsíců (724). Úleva byla 
poskytnuta 778 poplatníkům, a to převážně těm, 
kteří měli ve vlastnictví rekreační objekt. 
Poplatek za komunální odpad je ve srovnání s ostat-
ními místními poplatky charakteristický tím, že je 
u něho evidován kromě nejvyššího počtu poplatníků  
i nejvyšší počet dlužníků. K 31.12.2014 z celkové-
ho počtu 47 656 poplatníků bylo evidováno 3 631 
dlužníků (7,6 %), jejichž celková výše nedoplatků 
dosáhla 10 196 966,88 Kč (oproti roku 2013 zvýše-
ní o 358 584 Kč, počet dlužníků se naopak snížil 
o 290). Z této částky činily nedobytné nedoplatky
2 027 811 Kč a týkaly se 592 dlužníků. Jednalo se 
o nedoplatky, u nichž bylo vymáhání neúspěšné, 
a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) 
a Vnitřním předpisem č. 5/2011 byly převedeny na 
podrozvahu. V roce 2014 byly převedeny na podroz-
vahový účet nedoplatky ve výši 201 184 Kč.
V podrozvaze bylo evidováno 3 039 dlužníků, z nichž 
472 dlužníků (13 %) neuhradilo poplatek pouze za 
rok 2014 (celkem 460 525 Kč). Zbývající dlužníci 
nehradí poplatek již více let. 
Nejpočetnější skupinu dlužníků tvoří stále nezletilí 
poplatníci. Od 01.01.2013 došlo sice k legislativní 
změně, kdy se odpovědnost za zaplacení poplatku 
u nezletilého rozšířila i na jeho zákonného zástupce, 
ale tato povinnost se nevztahuje zpětně na nedo-
platky z předchozích let. K 31.12.2014 u 952 nezleti-
lých poplatníků (13,5 % z celkového počtu) byly 
evidovány nedoplatky ve výši 2 058 557 Kč. V me-
ziročním srovnání se jejich počet nepatrně zvýšil, 
výše nedoplatků vzrostla o 126 586 Kč. 
Další velkou skupinou dlužníků jsou poplatníci, kteří 
mají trvalý pobyt na úřední adrese magistrátu, tzn. 
na Bratrské ul. 34. K 31.12.2014 bylo z celkového 
počtu 2 327 poplatníků evidováno 846 dlužníků, tj. 
36,4 %, kteří dlužili částku 1 962 434,51 Kč.
V meziročním srovnání se jejich počet snížil o 185, 
nedoplatky klesly o 198 085,50 Kč. 
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Třetí skupinu dlužníků tvoří občané s místem trva-
lého pobytu v ul. Škodova, Kojetínská, Husova, 
Tovačovská. Z celkového počtu 991 poplatníků bylo 
499 dlužníků. K datu 31.12.2014 u nich byly evido-
vány nedoplatky ve výši 1 259 098 Kč. 
V průběhu roku 2014 bylo celkem prověřeno 888 
dlužníků a vydáno 240 ks exekučních příkazů. 
V případě, kdy není zjištěn majetek nebo exekuce je 
neúspěšná, je nejprve Exekutorskému úřadu Přerov, 
JUDr. T. Vránovi, soudnímu exekutorovi (dále jen 
soudní exekutor), se kterým město spolupracuje již 
od roku 2005, zaslán jmenný seznam dlužníků 
k prolustrování a teprve až na základě jeho vyjádření 
je mu zaslán návrh na nařízení exekuce u těch 
dlužníků, kde existuje možnost vymožení nedoplatku 
K 31.12.2014 bylo soudnímu exekutorovi předáno
435 dlužníků (1 446 031 Kč). Jedním z dalších způ-
sobů vymáhání nedoplatků je uplatnění pohledávky 
v insolvenčním řízení. V roce 2014 bylo k soudu 
podáno 29 přihlášek.
Oddělení od roku 2012 spolupracuje s Úřadem práce 
v Přerově ve věci poskytnutí jednorázové účelové 
dávky na úhradu poplatku za komunální odpad těm 
občanům, kteří splňují zákonné podmínky pro její 
získání. K datu 31.12.2014 byla tato dávka poskyt-
nuta 1 877 občanům celkem ve výši 1 220 050 Kč, 
což představuje meziroční nárůst o 302 osob a částku 
196 300 Kč. 

Poplatek ze psů

Rozpočet původní:                           1 650 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 650 000,00 Kč
Plnění:                                               1 561 541,30 Kč
% plnění:                                                  94,6

Příjem se nepodařilo zcela naplnit v důsledku sní-
žení počtu psů a poplatníků. K datu 31.12.2014 bylo 
v evidenci 3 433 poplatníků. 
Předmětem poplatku je pes starší 3 měsíců. Poplatek 
je povinen platit držitel psa, kterým je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 
území České republiky. Za každého dalšího psa se 
sazba zvyšuje o 50 %. Na území města Přerova je 
sazba diferenciována dle lokality trvalého pobytu 
držitele psa. Od roku 2002 činí na území města 
Přerova maximální výše sazby poplatku za 1 psa 
1 000 Kč. Tato sazba je stanovena pro poplatníky
mající trvalý pobyt v bytovém domě Přerově I –
Městě a v Přerově II – Předmostí, nebo v sídle ohla-
šovny Magistrátu města Přerova, Bratrská ul. 34, 
nebo mají sídlo v místní části města Přerova. U těch, 
kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě Přerov I –
Město a Přerov II – Předmostí činí sazba 400 Kč,                 
v ostatních místních částech tj. Přerov III – Lověšice 
až Přerov XIII – Penčice činí sazba 300 Kč bez 
rozdílu, zda je pes chován v bytě či rodinném domě. 
Pokud je poplatníkem příjemce důchodu je sazba 
stanovena ve výši 200 Kč a právě tato se týká největ-
šího počtu poplatníků (1 610 poplatníků), což je 
téměř ½ z jejich celkového počtu. 

Poplatek ze psů je splatný do 31.03. daného kalendář-
ního roku. Před vyměřením poplatku je ověřováno, 
zda je poplatník i nadále držitelem psa, kterého 
přihlásil do evidence, či nikoliv. 

K 31.12.2014 bylo v rozvaze evidováno celkem 91 
dlužníků, což jsou cca 2 % z celkového počtu poplat-
níků a celková dlužná částka dosáhla 195 345,18 Kč. 
Prostřednictvím soudního exekutora byly vymáhány 
nedoplatky 5 dlužníků v celkové výši 17 806,42 Kč. 
Nedobytné nedoplatky jsou vedeny na podrozvaze. 
K 31.12.2014 jejich objem činil 64 116 Kč a týkal se 
23 dlužníků. 
K 31.12.2014 bylo od poplatku osvobozeno 222 
poplatníků, z toho nejvíce z důvodu přiznání II. a III. 
stupně mimořádných výhod dle zvláštního právního 
předpisu (196 poplatníků). 

Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             491 700,00 Kč
Plnění:                                                  965 711,93 Kč
% plnění:                                                    196,4

Ve srovnání s plněním v roce 2013 došlo ke zvýšení 
o 471 051,93 Kč. Důvodem nárůstu bylo především 
sjednocení dříve diferenciované sazby poplatku 
a její zvýšení na maximálně možnou zákonnou 
sazbu 6 Kč za každé využité lůžko a den. Celkový 
příjem ovlivnilo i zvýšení počtu poplatníků o další 4 
provozovatele ubytoven.
Předmětem poplatku jsou jednotlivá využitá lůžka               
v zařízeních určených pro přechodné ubytování za 
úplatu. Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytova-
tel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
poskytuje přechodné ubytování. K datu 31.12.2014 
bylo na území města Přerova evidováno celkem 34 
ubytovacích zařízení, z toho 3 hotely, 7 penziónů
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a 24 ubytoven. Osvobozeni od poplatku v souladu               
s platnou OZV byli 2 poplatníci (jednalo se o uby-
tovny určené k sociálním a charitativním účelům). 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet původní:                            1 200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 200 000,00 Kč
Plnění:                                              2 124 867,88 Kč
% plnění:                                                  177,1

Téměř ¾ příjmu bylo dosaženo ve II. polovině roku. 
Důvodem ve většině případů bylo zaplacení 
poplatku po ukončení zvláštního užívání veřejného 
prostranství započatého v I. polovině roku. 
Příjem se odvíjí od rozsahu, druhu prováděných 
prací a délce jejich trvání. Poplatek je hrazen za 
každý započatý m2 a každý i započatý den zvlášt-
ního užívání veřejného prostranství. U poplatku 
probíhají pravidelná místní šetření, jejichž cílem je 
dodržování povinností stanovených v OZV a zjišťo-
vání nových uživatelů veřejného prostranství. V prů-
běhu roku bylo provedeno celkem 847 kontrol. 
Nejvyšší příjem byl opětovně dosažen za zábor veřej-
ného prostranství za účelem umístění stavebních 
zařízení a umístění skládek. Jeho výše se na celko-
vém objemu podílela 38 % a dosáhla 815 839,88 Kč. 
Druhým nejvyšším příjmem byl zábor veřejného 
prostranství za účelem provádění výkopových prací, 
který dosáhl 442 043 Kč, tj. 21 % z celkového obje-
mu. Příjem ve výši 363 776 Kč, tj. 17 % z celkového 
objemu, byl dosažen u vyhrazení trvalého parkova-
cího místa pro osobní automobil. Tradičně nižší 
příjmy byly dosaženy u záboru veřejného prostran-
ství za umístění reklamních zařízení, zařízení pro 
poskytování služeb, zařízení sloužících pro poskyto-
vání prodeje, za zábor pro reklamní, kulturní, 
sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl. 
V roce 2014 bylo osvobozeno od poplatku celkem 
105 poplatníků z důvodů vyhrazení trvalého parko-
vacího místa pro osobu zdravotně postiženou. 

Zrušené místní poplatky

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              30 000,00 Kč
Plnění:                                                   38 616,00 Kč
% plnění:                                                 128,7

S účinností od 01.01.2012 byl dle zákona o místních 
poplatcích zrušen místní poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí, a proto pro 
rok 2014 nebyl tento poplatek do příjmové části 
rozpočtu původně zahrnut. V průběhu I. pololetí 
2014 se podařilo vymoci zbývající nedoplatky 
z předchozích let ve výši 72 872 Kč, přičemž tato 
částka byla z důvodu 2 vratek snížena na 38 616 Kč.
Na území města pokračovalo snižování počtu výher-
ních hracích přístrojů povolených Magistrátem města 
Přerova a rovněž jiných technických herních zařízení 
povolovaných Ministerstvem financí České repub-
liky. K 31.12.2014 bylo evidováno:
 42 ks výherních hracích přístrojů, což je o 12 ks 

méně než na konci roku 2013,
 537 ks jiných technických herních zařízení, což 

je snížení o 17 ks od konce roku 2013.
Snížení bylo ve značné míře ovlivněno OZV
č. 3/2012, o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry (38 míst). 
K 31.12.2014 bylo využito pouze 15 míst. Dne 
08.04.2014 vydalo Zastupitelstvo města Přerova 
s účinností od 31.12.2015 OZV č. 1/2014 o zákazu 
provozování loterií a jiných podobných her na celém 
území města. Vzhledem k jejím přechodným ustano-
vením, kdy lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné 
podobné hry, jejichž provozování bylo povoleno 
přede dnem účinnosti vyhlášky do doby stanovené 
vydaným povolením, se budou tato zařízení snižovat 
postupně, a to až do roku 2019, kdy končí poslední 
vydaná povolení. 

Správní poplatky – odbor ekonomiky

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Plnění:                                                  110 700,00 Kč
% plnění:                                                        110,7

Příjmy tvořila částka 70 000 Kč za správní poplatek 
k žádosti o vydání povolení k provozování loterie 
nebo jiné podobné hry a částka 21 000 Kč za změnu 
povolení k provozování loterie nebo jiné podobné 
hry. Za žádost o posečkání daně byl uhrazen správní 
poplatek ve výši 18 800 Kč, za vydání potvrzení
o bezdlužnosti 400 Kč a za pořádání tomboly 500 Kč.

Odvod z výherních hracích přístrojů

Rozpočet původní:                         31 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        35 225 000,00 Kč
Plnění:                                             43 477 423,82 Kč
% plnění:                                                     123,4

Správu odvodu vykonávají místně příslušné finanční 
úřady, přičemž místní příslušnost se řídí adresou 
sídla provozovatele. K 31.12.2014 byla místně přís-
lušnými finančními úřady poukázána na účet města 
částka 43 477 423,82 Kč.
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Odvod z loterií a podobných her kromě výherních 
hracích přístrojů

Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 000 000,00 Kč
Plnění:                                               1 655 207,94 Kč
% plnění:                                                     165,5

Příjem tvoří odvod z loterií a jiných podobných her 
kromě výherních hracích přístrojů.

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                             110 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            150 000,00 Kč
Čerpání:                                              128 434,00 Kč
% čerpání:                                                   85,6

Povinnost označit psa mikročipem vyplývá z OZV
č. 5/2008, o trvalém označování psů, v platném 
zněn. Trvalé označení psa mikročipem včetně zare-
gistrování v Národním registru majitelů zvířat se 
provádí maximálně do částky 600 Kč. Náklady jsou 
chovatelům propláceny po splnění podmínek stano-
vených v OZV. K 31.12.2014 bylo z rozpočtu města 
za tímto účelem vyplaceno již celkem 1 933 878 Kč.
K datu 31.12.2014 bylo v evidenci označených psů
a jejich chovatelů celkem 3 433 chovatelů a 3 740 
psů. Poplatníků, kteří doložili potvrzení veterinár-
ního lékaře o nevhodnosti označení psa mikročipem 
je 49. U dalších 188 poplatníků nebylo označení psa 
mikročipem dosud doloženo.

Evidence a vymahatelnost pokut

Oddělení místních příjmů v rámci samosprávy evido-
valo a vymáhalo mimosoudní cestou faktury po lhůtě 
splatnosti, evidovalo a vymáhalo sankční opatření 
uložená městem za porušení rozpočtové kázně, vedlo
evidenci pokut vyplývajících ze smluvních vztahů,
evidenci škod na majetku města, evidenci ostatních 
pohledávek města včetně příslušenství a evidenci 
pokut vyplývajících ze smluvních vztahů. Stěžejní 

činností pracoviště pokut bylo vymáhání peněžitých 
plnění – pokut a nákladů řízení v rámci dělené správy, 
které byly uloženy jednotlivými odbory Magistrátu 
města Přerova a Městskou policií Přerov a nebyly do 
lhůty splatnosti uhrazeny. 
Nejvyšší částky pokut byly evidovány u pokut za 
dopravní přestupky, v počtu pokut je jednoznačně 
nejvyšší počet evidován za přestupky v oblasti občan-
ského soužití. 
Celkový příjem u pokut (vyjma pokut ze smluvních 
vztahů) a nákladů řízení včetně příjmů z pokut 
evidovaných na podrozvaze k 31.12.2014 dosáhl 
4 850 138,92 Kč, z toho 1 917 327,42 Kč bylo vymo-
ženo pracovištěm pokut.
K 31.12.2014 dosáhly nedoplatky na pokutách včetně 
nákladů řízení celkem 14 531 677,53 Kč z toho:
 nedoplatky vedené na podrozvaze z důvodu 

nedobytnosti 3 436 588,95 Kč (1 641 případů),
 nedoplatky vedené v rozvaze 11 095 088,58 Kč 

(5 593 případů), z toho nedoplatky na pokutách 
10 401 204,23 Kč (4 836 případů) a nedoplatky na 
nákladech řízení ve výši 693 884,35 Kč (757 
případů). Z této částky je 5 689 298,89 Kč (tj. 
51 %) vymáháno soudním exekutorem (přičemž 
nejstarší nedoplatky mu byly postoupeny k vymá-
hání již v roce 2005). 

V roce 2014 bylo dlužníkům povoleno splátkování
ve 40 případech v celkové výši 665 200 Kč. V 1 pří-
padě bylo povoleno posečkání dluhu v celkové výši 
26 000 Kč. Nejčastěji žádali dlužníci o povolení 
splátek u pokut za dopravní přestupky.  
Za účelem zjištění majetkových poměrů dlužníků 
a vymáhání pohledávek mimosoudní cestou bylo 
v roce 2014 prověřeno 1 732 dlužníků a vydáno 
205 ks exekučních příkazů v celkové výši 664 569,90 
Kč včetně exekučních nákladů. Soudnímu exekuto-
rovi bylo předáno k vymáhání 311 případů v celkové 
částce 744 497,19 na pokutách a nákladech řízení. 
V průběhu roku byly převedeny na podrozvahu
nedobytné pohledávky na pokutách v celkové výši 
634 485,32 Kč a na nákladech řízení ve výši 44 100
Kč. Nicméně i nadále jsou u těchto dlužníků sledo-
vány průběžně majetkové poměry za účelem vymo-
žení nedoplatků, a to až do doby jejich zániku dle 
daňového řádu. 

Evidence pohledávek města vzniklých v oblasti 
samostatné působnosti, jejich promíjení a odpis

Oddělení vedlo komplexní evidenci pohledávek 
města a jím zřízených příspěvkových organizací po 
lhůtě splatnosti a zajišťovalo jejich čtvrtletní projed-
návání za účasti zástupců jednotlivých odborů a orga-
nizací města, tajemníka, auditorky a dalších pozva-
ných. Pravomoce k prominutí, upuštění od vymáhání 
pohledávek a k odpisu byly vymezeny Vnitřním
předpisem č. 5/2011. Vedoucí odboru ekonomiky 
provedla v roce 2014 odpis pohledávek u 9 dlužníků 
v celkové výši 4 255 322,25 Kč, z toho u 4 dlužníků 
byl odpis proveden na základě rozhodnutí orgánů 
města, a to v celkové výši 4 235 615,68 Kč:
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Rada města Přerova - prominutí pohledávek

subjekt pohledávka částka (v Kč) jednání ZM

M&B eProjekce, s. r. o. smluvní pokuta 20 000,00
3197/86/4/2014
ze dne 05.03.2014

Pontex, spol. s. r. o.
a PSP Engineering a.s.

smluvní pokuta                              
a příslušenství

11 007,47
3065/83/4/2014
ze dne 08.01.2014

celkem 31 007,47

Zastupitelstvo města Přerova - upuštění od vymáhání – nedobytnost

subjekt pohledávka částka (v Kč) jednání ZM

Profigreen, s. r. o. nájemné a úroky z prodlení 145 131,58
1116/24/4/2014
ze dne 16.06.2014

L. K. faktury po LS 4 059 476,63
1113/24/4/2014
ze dne 16.06.2014

celkem 4 204 608,21

Vedoucí odboru správy majetku a komunálních slu-
žeb odepsal pohledávky oddělení bytové správy ve 
výši 5 965 321,50 Kč týkající se 92 dlužníků, z toho 
byly prominuty pohledávky v celkové výši 936 678 
Kč a týkaly se 36 dlužníků (Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo prominutí u 6 dlužníků v celkové 
výši 821 701 Kč, Rada města Přerova u 1 dlužníka 
ve výši 14 060 Kč, u zbývajících 29 dlužníků byla 
vedoucím odboru prominuta částka 100 917 Kč týka-
jící se poplatku z prodlení). Upuštění od vymáhání 
pohledávek z důvodu nedobytnosti se týkalo 10 
dlužníků v částce 3 245 568,50 Kč (Zastupitelstvo 
města Přerova schválilo upuštění u 8 dlužníků ve 
výši 3 230 247,50 Kč, vedoucí odboru rozhodl u 2 
dlužníků o upuštění ve výši 15 321 Kč). V 8 přípa-
dech v celkové částcei 1 778 831 Kč vedoucí odboru 
rozhodl o odpisu pohledávky na základě pravo-
mocného rozhodnutí soudu v záležitosti ukončení 
dědického řízení pro nemajetnost a u 38 dlužníků 
o odpisu pohledávky z důvodu nepatrnosti v celkové 
výši 4 244 Kč .

Pokutové bloky

Postupy při operacích s pokutovými bloky upravuje 
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. Ná-
sledně byl upraven Vnitřním předpisem č. 8/2014
schváleným Radou města Přerova dne 05.03.2014
a nabyl účinnosti dnem vydání. Úpravy byly 
provedeny na základě zkušeností z praxe s novými 
pokutovými bloky a kontroly evidence a vyúčtování 
pokutových bloků interním auditem na Městské 
policii Přerov.
V měsíci červnu 2014 proběhlo načerpání dalších 
pokutových bloků na Krajském úřadě Olomouckého 
kraje. Tyto pokutové bloky jsou předběžně dle avíza 
z kraje, platné do června 2015.

Vyúčtování pokutových bloků k datu 31.12.2014 
proběhlo dle platného vnitřního předpisu. Pokutové 
bloky nemají žádnou nominální hodnotu, nelze tedy 
stanovit jejich počáteční zásobu v korunách českých, 
ale pouze v kusech. Počáteční zásoba pokutových 
bloků k 01.01.2014 byla za Magistrát města Přerova  
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 roce 2014 bylo vydáno potrestaným osobám
1 466 400 Kč, z toho:

Městská policie Přerov 1 269 200

ESŽ, oddělení dopravně 
správních agend

32 300

ESŽ, oddělení přestupků 61 000

ESŽ, oddělení obecní živnost.
úřad (fyzické osoby)

1 300

ESŽ, oddělení evidenčně 
správních agend a matriky 

76 700

ESŽ, oddělení obecní živnost.
úřad (právnické osoby)

25 900

CELKEM 1 466 400

Na účet města bylo odvedeno 1 466 400 Kč, neodve-
dený zůstatek tedy nevznikl. Celková zásoba k datu 
01.01.2015 činila za Magistrát města Přerova 6 744 
ks, z toho:
 na místě nezaplacené                              2 911 ks
 na místě zaplacené                                   3 701 ks
 na místě zaplacené pro právnické osoby     132 ks

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 byla
příprava schůzí rady a zasedání zastupitelstva, 
zpracování zápisů, usnesení, pořizování výpisů 
z usnesení a ze zápisů rady a zastupitelstva, anony-
mizace a zveřejňování dokumentů na webových 
stránkách města. Podílelo se na práci výborů, 
komisí a spolupracovalo s předsedy osadních 
výborů v místních částech. Důležité místo 
v povinnostech oddělení zaujímalo také přijímání 
a vyřizování petic, stížností a podnětů od občanů. 
Komplexně zabezpečovalo realizaci grantového 
programu a poskytování dalších dotací v oblasti 
kultury, včetně kontroly a vyúčtování poskytnutých
dotací. Ve spolupráci s ostatními odbory organizo-

valo zahraniční styky zástupců města v rámci 
mezinárodní spolupráce. Jeho činnost dále spočí-
vala např. v zabezpečování propagačních předmětů 
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. Bylo aktivní při organizaci veřejných 
slyšení a projednání. Spolupracovalo při vydávání 
měsíčníku Přerovské listy, komplexně zabezpečo-
valo vedení kroniky města. Věnovalo se organizaci 
a propagaci cestovního ruchu. Různými formami 
(elektronická média, veletrhy, výstavy, soutěže) 
propagovalo město i v dalších oblastech, zejména 
v oblasti rozvoje a kultury. S tímto oddělením byly
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, krizového stavu a podobně. 

Kancelář primátora zabezpečovala kromě ryze 
úředních agend také aktivity, díky kterým se město 
Přerov dostávalo do povědomí veřejnosti i jinak, 
než „jen“ jako orgán veřejné správy. K nejvýznam-
nějším akcím patřily Přerovské svatovavřinecké 
hody. Program byl již tradičně připraven pro širokou 
veřejnost. Během tří hodových dnů navštívily 
městské slavnosti stovky lidí všech generací. 

V roce 2014 pokračoval také projekt Po stopách 
Žerotínů, a to hned několika aktivitami. Putovní 
exteriérová výstava představující slavný šlechtický 
rod byla zapůjčena do 6 měst, ke kterým 
neodmyslitelně patří rod Žerotínů. U příležitosti 

450. výročí narození Karla staršího ze Žerotína byli 
osloveni žáci 2. stupně 8 základních škol v Přerově 
a Brandýse nad Orlicí, aby výtvarně ztvárnili 
šlechtice Karla staršího ze Žerotína. Všechny 
výtvarné práce byly pod názvem „Karel starší slaví 
a děti malují“ vystaveny ve Výstavní síni Pasáž        
v Přerově. U příležitosti konference na žerotínské 
téma, která se uskutečnila v Židlochovicích, byla 
vydána brožura „Příběh žerotínské hrobky“, která 
popisuje působení žerotínského rodu v Židlocho-
vicích a objevení žerotínské hrobky v nedávné 
minulosti. Na konci roku se na přerovském 
zámku představil Alfréd Strejček s recitálem o živo-
tě Karla staršího ze Žerotína za doprovodu
hudebního souboru Cantica Comeniana.

S velmi kladným ohlasem se setkala unikátní sada 
kalendářů na rok 2015, která obsahuje připomínky 
historických událostí, jež se odehrály v pohnutých 
dobách první poloviny dvacátého století. 

Úspěchy byly zaznamenány také v oblasti ochrany 
obyvatelstva, krizového řízení a požární ochrany. 
Jako příklad lze uvést kladné hodnocení kontrolních 
orgánů při provedení komplexní kontroly připra-
venosti za svědomité plnění úkolů v rámci výkonu 
přenesené působnosti v oblasti krizového řízení, 
obranného plánování, hospodářských opatření pro 
krizové stavy a připravenosti na řešení krizových 
situací odpovídajícím rozsahu úkolů vyplývajících 
z krizového zákona a nařízení vlády ČR a nepřetr-
žité udržování úzké spolupráce s ostatními dotče-
nými orgány.

Při krajském cvičení RAFEX byla úspěšně procvi-
čena činnost orgánů krizového řízení obce s rozší-
řenou působností Přerov a Olomouckého kraje při 
koordinaci záchranných a likvidačních prací 
v součinnosti s Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje při řešení simulace železniční 
dopravní nehody s větším počtem zraněných osob 
a únikem nebezpečné látky v městě Přerově.

Příjmová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                               95 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           137 400,00 Kč
Plnění:                                                  94 080,00 Kč
% plnění:                                                   68,5

Jednalo se o příjmy z plesu primátora a koncertu 
Moravské filharmonie Olomouc, které byly 
ovlivněny počtem prodaných vstupenek. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) 

Rozpočet původní:                                      0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           48 400,00 Kč
Plnění:                                                48 400,00 Kč
% plnění:                                                 100,0  
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Jednalo se o příjmy na přerovské Svatovavřinecké 
hody, které poskytla firma Teplo Přerov, a. s. 
(40 000 + DPH) v návaznosti na smlouvu 
o zajištění reklamy.

Příjmy z prodeje zboží

Rozpočet původní:                                       0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             21 000,00 Kč
Plnění:                                                  22 495,00 Kč
% plnění:                                                    107,1

Jednalo se o příjmy z prodeje cyklomap, propa-
gačních předmětů, brožur a knih vydaných pro 
propagaci města (Příroda Pobečví, Dějiny města 
Přerova v datech, Přerovský zámek), které byly 
rovněž využívány pro reprezentativní účely. Dále se 
jednalo i o příjmy z prodeje kalendářů na rok 2014.

Výdajová část rozpočtu

Vnitřní obchod (marketing a propagace)

Rozpočet původní:                            226 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 162 000,00 Kč
Čerpání:                                             234 092,72 Kč
% čerpání:                                                   20,1

Finanční prostředky byly použity především na 
náklady spojené s výrobou a distribucí propagačních 
tiskovin, organizací setkání s občany, zajištěním 
veletrhu Urbis Invest ve spolupráci s Olomouckým 
krajem, provozem webového portálu  mamutov.eu 
a webhostingem, dále také na zajištění prezentace 
města Přerova na mezinárodním festivalu Archi-
tecture Week Praha 2014. 

Nízké čerpání bylo ovlivněno skutečností, že 
finanční prostředky na realizaci „Jednotného 
vizuálního stylu města Přerova“ ve výši 750 tis. Kč 
byly do rozpočtu odboru uvolněny až v průběhu 
roku 2014 a s ohledem na končící volební období 
nebyla zakázka realizována.

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 vynaloženy na platbu
členského příspěvku ve Sdružení Morava –
Sdružení cestovního ruchu.

Cestovní ruch (orj 120)

Rozpočet původní:                             195 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           203 500,00 Kč
Čerpání:                                             177 981,75 Kč
% čerpání:                                                  87,5

Výdaje byly čerpány k zajištění služeb spojených
s cestovním ruchem, sloužily k pokrytí nákladů 
vzniklých z členství města v dobrovolných sdruže-
ních Moravská brána a Cyklostezka Bečva (tvorba 
a tisk propagačních materiálů, inzerce, zahájení 
turistické sezóny, atd.). Uhrazeny byly náklady na 
poslední splátku městského informačního systému 
Daruma. Nižší čerpání bylo způsobeno neusku-
tečněním plánované tiskové konference dobrovol-
ného sdružení Moravská brána, nižšími náklady na 
ukončení turistické sezóny na Cyklostezce Bečva
a také tím, že plánované účastnické poplatky na 
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2014
v Brně byly uhrazeny Olomouckým krajem v rámci 
společné expozice.

Bezpečnost silničního provozu

Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             16 500,00 Kč
Čerpání:                                               16 332,00 Kč
% čerpání:                                                  99,0

Náklady na aktivity spojené s konáním dopravních 
soutěží, akcí a besed.

Vydavatelská činnost

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           319 000,00 Kč
Čerpání:                                                55 650,00 Kč
% čerpání:                                                   17,4

Jednalo se o finanční prostředky na vydání knihy 
Krvavá noc na Švédských šancích. Kniha bude 
vydána u příležitosti výročí těchto tragických 
událostí ve spolupráci s PhDr. F. H. Předpokládaný 
termín vydání knihy je počátek května 2015.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110)

Rozpočet původní:                        2 376 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        3 289 600,00 Kč
Čerpání:                                          2 611 931,83 Kč
% čerpání:                                                  79,4

Výdaje byly čerpány k zajištění finanční spoluúčasti 
na kulturních akcích pořádaných městem, nad nimiž 
primátor či některý z náměstků, přebírali prostřed-
nictvím kanceláře primátora záštitu a spolupodíleli
se na jejich zabezpečování. Finanční prostředky 
byly dále využívány na akce zařazené do programu 
oslav na rok 2014 i kulturní akce v místních částech. 
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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:                            113 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       113 000,00 Kč
Čerpání:                                             38 294,00 Kč
% čerpání:                                                  33,9

Financovány byly služby spojené s vazbou kroniky 
a Přerovských listů, fotopráce do kroniky města 
Přerova, tvorba a tisk novoročenek, pamětních listů 
a rámování obrazů.

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

Rozpočet původní:                               46 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             46 000,00 Kč
Čerpání:                                              44 824,00 Kč
% čerpání:                                                  97,4

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:                         1 022 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        1 022 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 021 236,00 Kč
% čerpání:                                                  99,9

Výdaje na nákup služeb na komplexní zajištění
Přerovských listů – grafickou úpravu, tisk, distribuci. 
Čerpání probíhalo v souladu s uzavřenou smlouvou.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků (KPOZ)

Rozpočet původní:                             565 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           565 000,00 Kč
Čerpání:                                             558 940,00 Kč
% čerpání:                                                  98,9

Jednalo se o finanční prostředky použité především 
na náklady spojené s věcnými a květinovými dary 
na setkání 75letých, dále pro 80leté, 85leté, 90leté 
a víceleté jubilanty. Věcné a květinové dary byly 
použity také při obřadech vítání dětí, zlatých 
a diamantových svateb. Hrazeny byly odměny 
spolupracovníků komise za nošení dárkových 
balíčků jubilantům a výpomoc při setkání 75letých 
občanů. Výdaje byly použity na ostatní osobní 
výdaje, hudební produkci a ošatné při občanských 
obřadech, na pohoštění, hudební produkci a fotodo-
kumentaci při setkání 75letých jubilantů, na fotodo-
kumentaci zlatých a diamantových svateb a sto 
a víceletých jubilantů, dále na výrobu a zhotovení 
DVD při obřadech vítání dětí a setkání 75letých, 
dále na písemná blahopřání jubilantům k jejich 
životnímu jubileu a na zápisy jmen dětí a manželů 
do pamětních knih a na pamětní listy. 

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          395 000,00 Kč
Čerpání:                                              395 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Jednalo se o bezúročnou zápůjčku na předfinanco-
vání projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodní 
festival ochotnického divadla. Finanční prostředky 
měly být vráceny do 31.12.2014, Zastupitelstvo 
města Přerova však schválilo prodloužení lhůty 
do 30.06.2015.

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-
ným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                            382 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           386 500,00 Kč
Čerpání:                                             386 541,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

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

Rozpočet původní:                             317 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           317 000,00 Kč
Čerpání:                                             316 048,16 Kč
% čerpání:                                                  99,7

V této oblasti byly finanční prostředky použity na 
běžnou údržbu stálých úkrytů CO zabezpečovanou 
údržbáři krytů. S tím souvisely náklady na mzdové 
prostředky, včetně povinných odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění. Do konce I. pololetí roku 2014 
prováděli údržbu úkrytů 2 údržbáři, od II. pololetí 
zůstal k dispozici 1 údržbář, a to v důsledku klesa-
jícího počtu úkrytů. V závěru roku byly vyplaceny 
jednorázové odměny velitelům úkrytů a obsluhám 
filtroventilací. 

Další výdaje souvisely s platbami za spotřebovanou 
energii v úkrytech a s pořízením nezbytného drob-
ného materiálu k jejich údržbě, zejména barev, 
tmelů, zámků, klíčů atp. Dále byl, jako drobný
hmotný dlouhodobý majetek, pořízen 1 ks profi-
odvlhčovače. Nedílnou součástí udržitelnosti 
provozuschopnosti úkrytů je pravidelné provádění 
revizí a s tím spojené následné opravy elektroinsta-
lací a stavebních konstrukcí, přičemž tyto činnosti 
byly zabezpečovány dodavatelsky prostřednictvím 
odborných firem.

Záležitosti krizového řízení j. n.

Rozpočet původní:                             346 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                          346 100,00 Kč
Čerpání:                                             315 772,55 Kč
% čerpání:                                                    91,2

Nejvýraznější čerpání bylo v roce 2014 zazname-
náno na položce služby telekomunikací a radioko-
munikací, ze které byly hrazeny výdaje spojené 
s provozem vodočetného zařízení na řece Bečvě      
a s provozem Infokanálu, což je služba, prostřed-
nictvím které jsou občanům rozesílány SMS zprávy 
o vzniku mimořádných událostí či smogových 
situací a o termínech konání zastupitelstva. Do 
výdajů se dále promítly platby za datové služby 
serverů, které s provozem těchto systémů úzce 
souvisely. Dále byly čerpány finanční prostředky na 
pravidelné opravy a udržování uvedených systémů, 

včetně oprav a udržování provozuschopnosti Sondy 
Teranos umístěné na řece Bečvě a kabelové tele-
vize, která je rovněž zařazena do systému informo-
vání obyvatelstva o mimořádných událostech. Pro 
zlepšení informovanosti veřejnosti a zejména pak 
pro potřeby povodňových orgánů města byla ve 
sledovaném období pořízena měřící jednotka pro 
vodočet, která slouží k příjmu dat z tlakové sondy 
a k odesílání elektronických údajů na jednotlivé 
příjemce a také se využívá k úschově dat v rámci 
systému ALA. 
Dále byly pořízeny 2 ks rudlů, které budou sloužit 
v době hrozících povodní k nakládce protipovod-
ňových pytlů balených v rozměrných blocích a 2 ks 
odvlhčovačů, jejichž postupným nákupem je nahra-
zován dosluhující inventář. Odvlhčovače slouží 
občanům města k vysoušení obydlí po vzniku 
mimořádných událostí.  
V průběhu roku proběhlo 2x jednání bezpečnostní 
rady obce s rozšířenou působností, dále cvičení IZS 
a na výměnu zkušeností v oblasti krizového řízení 
přijeli kolegové z Polska, z města Opole. Při 
uvedených akcích bylo účastníkům poskytnuto 
občerstvení. V závěru roku, kdy díky nepříznivým 
povětrnostním vlivům vznikla ledovka, bylo třeba 
zajistit stravování a pitný režim pro zasahující 
složky, které odstraňovaly její následky.
Součástí výdajů spojených s krizovým řízením byl 
poskytnutý smluvní neinvestiční příspěvek ve výši 
7 500 Kč pro HZS (Hasičský záchranný sbor) 
Olomouckého kraje na zabezpečení provozu 
systému, který slouží k vyrozumívání členů JSDH 
(jednotek sboru dobrovolných hasičů) a členů 
krizového štábu při vzniku mimořádných událostí 
z centra KOPIS (Krajské operační a informační 
středisko HZS) a současně je tento příspěvek 
využíván na údržbu prvků JSVV (jednotného 
systému varování a vyrozumění). 

Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet původní:                               94 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          94 000,00 Kč
Čerpání:                                             80 477,00 Kč
% čerpání:                                                  85,6

Finanční prostředky byly použity především na 
odměny velitelům JSDH, na náhrady mezd, tzv. 
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refundace zaměstnavatelům, těch členů JSDH, kteří 
se zúčastnili mimořádných událostí nebo likvidace 
jejích následků, a to v době, kdy měli být přítomni 
ve svém zaměstnání, za které jim náležela mzda. 
S uvedenými ostatními platy také souvisely náklady 
na ostatní povinné pojistné.
Dále byly nakoupeny dresy a bundy pro sportovní 
účely JSDH, pro tytéž účely byly zakoupeny savice, 
rozdělovač a pořízena dřevěná základna. Uhrazeny 
byly náklady na opravu stříkačky a na pohonné 
hmoty pro její provoz při sportovních aktivitách, 
kdy při požárním sportu (kromě ocenění zúčastně-
ných) dochází ke zvyšování fyzické zdatnosti členů 
jednotky, kteří tím současně zvyšují svou akce-
schopnost a zdokonalují tak přípravu na mimořádné 
události různého typu.

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Rozpočet původní:                          1 248 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 398 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 109 823,39 Kč
% čerpání:                                               79,4

Finanční prostředky byly čerpány k zajištění služeb 
spojených s veřejnou správou – na náklady spojené 
s nájmem sálu a technického zařízení na konání 
Zastupitelstva. Částka ve výši 336 000 Kč byla 
uhrazena na pořízení dlouhodobých parkovacích 
karet pro zastupitele, kteří je využívali pro výkon 
funkce. Financováno bylo 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 zahrnovala také výdaje 
na pracovní a slavnostní obědy. 
Dále zde kancelář primátora spravovala prostředky 
na školení zastupitelů, cestovné, účastnické poplatky 
na konference. Z této položky byl rovněž realizován 
nákup drobných dárků a upomínkových předmětů, 
předávaných členy vedení města při různých 
oficiálních, pracovních, společenských, sportovních 
i kulturních příležitostech. Výše čerpání byla 
částečně ovlivněna účastí členů Zastupitelstva 
a vedení města na seminářích, školeních a konfer-
encích a na četnosti zahraničních pracovních cest. 

Činnost místní správy (služby)

Rozpočet původní:                           310 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         380 000,00 Kč
Čerpání:                                             373 841,00 Kč
% čerpání:                                                98,4

Jednalo se o výdaje k zajištění streamingu videa pro 
on-line přenos zasedání zastupitelstva na webových 
stránkách města a v Televizi Přerov a k aktualizaci 
www stránek (plnění probíhalo v souladu s uzavře-
nou smlouvou). 

Mezinárodní spolupráce

Rozpočet původní:                             145 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          145 000,00 Kč
Čerpání:                                                74 232,21 Kč
% čerpání:                                                   51,2

Výdaje byly čerpány k zajištění dalších aktivit 
v rámci projektu „Budujeme partnerstvá“. Rada 
města Přerova v roce 2012 schválila zapojení 
statutárního města Přerova do tohoto projektu, jehož 
vedoucím partnerem byla Komunitná nadácia 
Bardějov a jehož cílem bylo zahájit výměnu 
zkušeností v oblasti participace mladých lidí 
a seniorů na veřejném životě. Do mezinárodního 
projektu bylo zapojeno celkem 8 měst z 8 států 
(Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, 
Slovinsko, Rumunsko, Itálie a Lotyšsko).
Ve dnech 26. – 28. února se v Přerově uskutečnil 
workshop s mezinárodní účastí, zaměřený na seniory.

Workshop byl zaměřen na zainteresování seniorů 
do veřejného života a aktivní stárnutí. V rámci 
projektu se 8. května uskutečnila připomínka na 
Den Evropy. Na webu města proběhla fotosoutěž, 
výstava uměleckých fotografií v Městském domě
a vědomostní kvíz s tématikou EU pro děti v rámci 
oslav Dne Vítězství (9. května). Poslední aktivitou 
byla zahraniční pracovní cesta spojená s účastí na 
mezinárodním workshopu v Bardějově (Slovensko) 
a Krynici (Polsko). Závěrečná konference proběhla 
ve dnech 18. – 20. června. Zde byly vyhodnoceny 
výsledky z předcházejících 2 workshopů a jednotlivá 
partnerská města se prezentovala také hudebními 
nebo tanečními vystoupeními. Důvodem nízkého 
čerpání byla menší účast zástupců města Přerova na 
závěrečné zahraniční konferenci, než původně 
plánovaných 20 osob. K přepravě na zahraniční 
konferenci do Bardějova a Krynice nebyla použita 
autobusová přeprava, ale přeprava osobními auto-
mobily, čímž došlo ke snížení nákladů na cestovné 
zúčastněných osob a třídenní pronájem autobusu. 
Další snížení nákladů na cestovní náhrady bylo 
způsobeno pořádáním workshopu ve městě Přerově. 
Při sestavování rozpočtu bylo počítáno s uhrazením 
nákladů spojených s organizačním zajištěním pro 
cca 50 účastníků workshopu v Přerově. Tyto náklady 
byly uhrazeny vedoucím partnerem projektu –
Komunitnou nadácií Bardějov.
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Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery
dobrovolným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                             287 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           282 500,00 Kč
Čerpání:                                              279 979,20 Kč
% čerpání:                                                   99,1

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

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 93 000,00 179 500,00 146 500,00

čerpání k 31.12.2014 44 824,00 90 683,20 179 296,00 146 541,00

Sdružení cestovního 
ruchu Střední 

Morava
„OK 4 EU“

Asociace pro 
cyklisty

„OK 4 Inovace“

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

sdružením
částka vyměřena

asociací
částka vyměřena 

sdružením

upravený rozpočet 138 000,00 40 000,00 10 000,00 200 000,00

čerpání k 31.12.2014 134 472,00 40 000,00 10 000,00 200 000,00

Přímé podpory v oblasti kultury

Rozpočet původní:                            1 255 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 255 000,00 Kč
Čerpání:                                           1 255 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o přímou podporu pro:
 TK PRECHEZA Přerov o. s., na částečnou 

úhradu nákladů spojených s organizací akce 
Zlatý Kanár (100 000 Kč), 

 Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 
na Československý jazzový festival (900 000 Kč),

 Nadační fond Přerov – Cuijk na činnost a reci-
proční zájezd občanů z Přerova do holandského 
města Cuijk (80 000 Kč), 

 Folklorní soubor Haná Přerov na organizaci 
folklorního festivalu V zámku a podzámčí 
(60 000 Kč), 

 DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., na 
projekt Dostavníčko s divadlem (90 000 Kč)

 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov na činnost 
Loutkového divadla (25 000 Kč).

Grantový program v oblasti kultury

Rozpočet původní:                              750 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            730 000,00 Kč
Čerpání:                                          730 000,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

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:                               10 000,00 Kč
Čerpání:                                                 10 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o mimořádnou dotaci města Přerova pro 
Mgr. L. R. na vydání publikace s pracovním názvem 
„Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“.

Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            405 000,00 Kč
Čerpání:                                               405 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0
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Jednalo se o mimořádné dotace města Přerova pro:
 V. L. na MISS MODEL 2014,
 „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“ 

na XXXI. Československý jazzový festival, 
 odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 –

generála JANOUŠKA – PŘEROV na doprovodný 
program a výstavu k výročí letecké bitvy nad 
Moravou, 

 pana L. D. na výstavu k životnímu jubileu, 
 paní A. K. na účast taneční skupiny D2Dance na 

Mistrovství světa ve Street dance show a světo-
vém poháru,

 Okresní agrární komoru na Krajské dožínky 
v Přerově,

 Taneční školu Puls Přerov na činnost.

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí
památek

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               86 000,00 Kč
Čerpání:                                                 86 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o mimořádnou dotaci pro obec Radsla-
vice na obnovu hrobky Františka Slaměníka.

Záležitosti krizového řízení j. n.

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             330 000,00 Kč
Čerpání:                                               329 857,67 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Jednalo se o mimořádné dotace pro Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje, které byly 
poskytnuty na pořízení přívěsu, pulzních oxynometrů, 
stabilizačního systému a osvětlovací soupravy.

Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč
Čerpání:                                                65 000,00 Kč
% čerpání:                                                   92,9

Jednalo se o mimořádné dotace města Přerova pro
Sbory dobrovolných hasičů Přerov – Újezdec
a Přerov – Dluhonice na oslavy výročí 110 let 
založení, dále pak o dotaci pro Moravskou hasičskou 
jednotu, o. s., ve výši 5 000 Kč na reprezentaci 
družstva mladých hasičů HS MHJ Přerova na 
Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu 2014. Tato 
dotace na žádost příjemce nebyla vyplacena. 

Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč
Čerpání:                                                   5 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o mimořádnou dotaci města Přerova pro
Nadační fond GAUDEAMUS na finále XXIII. 
ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů 
gymnázií.

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             135 000,00 Kč
Čerpání:                                               135 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Mimořádná dotace pro Římskokatolickou farnost 
Přerov na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově.

Akce nad 500 tis. Kč

Protipovodňová opatření na území města Přerova

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Čerpání:                                                 94 380,00 Kč
% čerpání:                                                    94,4

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu za 
zhotovení a zprovoznění digitálního povodňového 
plánu, který je součástí „Protipovodňových opatření 
pro statutární město Přerov“. Realizace tohoto plánu 
v roce 2013 neproběhla, neboť tento obsahoval údaje 
a výstupy úzce spjaté s provozem technických zaří-
zení (hladinoměry, srážkoměry, jednotný systém 
vyrozumění a varování obyvatelstva a bezdrátové 
digitální rozhlasy v místních částech), která pro svou 
provozuschopnost potřebují radiový kmitočet
přidělovaný Českým telekomunikačním úřadem. 
V důsledku nedostatku neplacených kmitočtů bylo 
nutno vyčkat na získání oprávnění k používání 
kmitočtů placených, a to začalo platit od roku 2014. 
Z tohoto důvodu bylo požádáno o převod finančních 
prostředků do roku 2014, kdy počátkem roku reali-
zace nutných kroků a opatření proběhla a zároveň
byl dohotoven digitální povodňový plán, který je 
dostupný na webových stránkách města jak široké 
veřejnosti, tak i odborníkům v dané oblasti a dále je 
přístupný na stránkách zhotovitele a v systému 
POVIS (Povodňový informační systém ČR).

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná
vedoucí kanceláře primátora
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566  Kulturní spolek Academic, o.s. 5 000,00 21.10.2014

553  Moravská Veselka - občanské sdružení 3 000,00 30.12.2014

540  J. B. 5 000,00 18.6.2014

565  Cukrle 15 000,00 26.1.2015

557  Přerovský komorní orchestr 8 000,00 14.1.2015

561  Mgr. B. P. 10 000,00 18.12.2014

562  Mgr. B. P. 5 000,00 18.12.2014

567  Nadační fond Blues nad Bečvou 25 000,00 5.1.2015

568  TRUBAČI OMS PŘEROV 30 000,00 15.1.2015

569  I. N. 8 000,00 29.1.2015

576  Markus M o. s. 12 000,00
3.2.2015

po termínu

575  Středisko volného času ATLAS a BIOS 10 000,00 29.12.2014

574  Středisko volného času ATLAS a BIOS 5 000,00 17.12.2014

573  Středisko volného času ATLAS a BIOS 8 000,00 22.12.2014

572  Středisko volného času ATLAS a BIOS 10 000,00 22.12.2014

571  Středisko volného času ATLAS a BIOS 20 000,00 22.12.2014

732  M. D. 15 000,00
2.2.2015

po termínu

554  F. P. 3 000,00 7.1.2015

555  Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR 3 000,00 17.12.2014

558  Ing. R. Š. 5 000,00 26.9.2014

560  V. L. 10 000,00 26.1.2015

734  Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 5 000,00 23.1.2015

704  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 30 000,00 29.12.2014

730  KORNET 3 000,00 15.1.2015

731  KORNET 5 000,00 15.1.2015

559  Ing. J. M. 5 000,00 29.1.2015

705  Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec 8 000,00 30.1.2015

622  MOTOR expert s .r. o. 15 000,00 26.1.2015

624  MOTOR expert s .r. o. 5 000,00 26.1.2015

623  MOTOR expert s. r .o. 10 000,00 26.1.2015

617  V. Š. 30 000,00 29.1.2015

733  Base Area s. r. o. 10 000,00 30.1.2015

951
 Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála

 JANOUŠKA - PŘEROV
5 000,00 30.1.2015

934  P. V. 5 000,00 30.1.2015

944  Divadlo Nad kinem 12 000,00 26.1.2015

744  J. U. 60 000,00 30.1.2015

845  Člověk v tísni,o. p. s. 8 000,00 28.1.2015

794  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 26.11.2014

Grantový program v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

– 43 –



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014
________________________________________________________________________________________

763  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 26.11.2014

762  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 15 000,00 26.11.2014

761  D. K. 5 000,00 26.1.2015

760  DUHA Klub Dlažka 40 000,00 29.1.2015

759  DUHA Klub Dlažka 25 000,00 19.1.2015

742  Mateřské centrum Sluníčko 10 000,00 30.1.2015

758  Český svaz žen o.s. 5 000,00 19.1.2015

747  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 10 000,00 29.1.2015

746  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 11 000,00 29.1.2015

745  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 20 000,00 29.1.2015

743  Folklorní soubor Haná Přerov 25 000,00 29.1.2015

684  Taneční škola Puls Přerov 20 000,00 30.1.2015

741  Tělocvičná jednota Přerov 10 000,00 12.12.2014

737  Tělocvičná jednota Přerov 30 000,00 12.12.2014

736  Tělocvičná jednota Přerov 10 000,00 12.12.2014

556  Základní škola Přerov, Trávník 27 15 000,00 20.1.2015

552  KERAMIKA ÚJEZDEC 10 000,00 19.1.2015

685  DUHA Klub Rodinka 10 000,00 26.1.2015

694  Sbor dobrovolných hasičů Újezdec 8 000,00 28.1.2015

 C E L K E M 730 000,00

203  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 25 000,00 12.12.2014

195  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 90 000,00 29.12.2014

204  TK PRECHEZA Přerov o. s. 100 000,00 26.1.2015

185  Folklorní soubor Haná Přerov 60 000,00 29.1.2015

205  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 900 000,00 31.1.2015

224  Nadační fond Přerov - Cuijk 80 000,00  posunutý termín

 C E L K E M 1 255 000,00

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

Přímé podpory v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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207  Mgr. L. R. 10 000,00
4.2.2015

po termínu

695  Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice 35 000,00 28.1.2015

707  Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec 30 000,00 30.1.2015

716
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje
110 000,00 31.12.2014

728
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje
20 000,00 30.12.2014 2,33 

727
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje
120 000,00 30.12.2014

708
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje
80 000,00 31.12.2014 140,00

876  Římskokatolická farnost Přerov 135 000,00
2.2.2015

po termínu

1019  Nadační fond GAUDEAMUS 5 000,00 27.1.2015

1081  Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě 30 000,00 30.12.2014

1082  V. L. 40 000,00 26.1.2015

1084  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 150 000,00 31.1.2015

1033
 Odbočka Svazu letců České republiky číslo 22 - generála

 JANOUŠKA - PŘEROV
25 000,00 30.1.2015

942  Obec Radslavice 86 000,00 30.1.2015

1156  L. D. 10 000,00 22.12.2014

1155  A. K. 10 000,00 26.1.2015

1208  Okresní agrární komora 150 000,00 17.12.2014

1157  Taneční škola Puls Přerov 20 000,00 30.1.2015

 C E L K E M 1 066 000,00 142,33

vráceno

Ostatní dotace v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
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Oddělení kontroly

Oddělení provádělo následné veřejnosprávní kontroly 
na základě primátorem schváleného plánu kontrol. 
V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 51 násled-
ných veřejnosprávních kontrol na místě. Na základě 
žádosti vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
byla navíc provedena společná kontrola zaměřená na 
vydání a zveřejnění návštěvního řádu sportovního 
zařízení. Dále byla, ve spolupráci s odborem eviden-
čních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu a interní auditorkou, provedena kontrola v Do-
pravní a logistické společnosti s. r. o., zaměřená na 

vykazování vybraných nákladových položek a tržeb 
pro vyúčtování kompenzace vzniklé z plnění závazku 
veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linko-
vou dopravou za období 01.04.2014 – 30.09.2014.
V příspěvkových organizacích zřízených statutárním 
městem Přerov (dále PO) bylo provedeno 20 kontrol
a zkontrolovány byly náklady ve výši 105 492 864 Kč.

V PO byla prověřena přiměřenost a účinnost vnitřní-
ho kontrolního systému, dále kontrola pokladní 
hotovosti a cenin, evidence majetku, namátková 
kontrola majetku, kontrola inventarizace majetku 
a závazků k datu 31.12.2013, porovnání účetních
zůstatků jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, 

Odbor vnitřní správy
orgán magistrátu pro výkon samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(63,7)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
informačních                          

a komunikačních služeb
(12)

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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účtů oprávek a účtů fondu dlouhodobého majetku 
s údaji v odpisové evidenci, kontrola příjmů organi-
zace, prováděných přefakturací energií a zadávání 
veřejných zakázek. 
Součástí kontrol bylo i posouzení, zda vnitřní před-
pisy PO upravující řídící kontrolu, oběh účetních 
dokladů, zpracování účetnictví, pokladní operace, 
cestovní náhrady, inventarizaci majetku a závazků 
a nakládání s prostředky z fondu kulturních a sociál-
ních potřeb (dále FKSP) nejsou v rozporu s právními 
předpisy.
V 8 PO byla navíc provedena kontrola dodržování 
obecně závazných právních předpisů při hospodaření 
s veřejnými prostředky, kontrolovaným obdobím byl 
v 6 případech rok 2013, v 1 případě období 
01.01.2014 – 31.05.2014 a v 1 případě období 
01.01.2014 – 30.09.2014. V 5 PO byla provedena
kontrola zařazení zaměstnanců do platových stupňů.
Ve 13 PO byla kontrola zaměřena na opatření přijatá 
k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích 
kontrolách. Nedostatky, které bylo možno odstranit, 
byly odstraněny, příp. byla přijata opatření k zame-
zení jejich dalšímu opakování, s výjimkou 2 PO, kde 
se opakovaly nedostatky při vyúčtování inventari-
začních rozdílů.
Ve 2 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky. V 10 PO
bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví, v 7 PO
nebyla dodržena zásada časového rozlišení účtování 
nákladů. V 5 PO nebyla dostatečně provedena inven-
tarizace majetku a závazků, kdy inventarizační 
rozdíly nebyly zjištěny nebo vyúčtovány do účetního 
období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku
a závazků. Další nedostatky se týkaly postupů 
účtování zásob, pohledávek, transferů a majetku. 
V oblasti evidence a účtování majetku byly zjištěny 
rozdílné stavy jmění účetní jednotky a zůstatkových 
cen dlouhodobého majetku.
V 5 PO bylo zjištěno porušení zákoníku práce 
v oblasti cestovních náhrad, které spočívalo v chyb-
ně vyplacené výši stravného zaměstnancům.
V 1 PO byly zjištěny případy, kdy nebyly v účet-
nictví evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti na
nájemném a nebyly vypočítávány a účtovány úroky 
z prodlení.
V 1 PO byl zjištěn nedostatek ve smlouvě o přefaktu-
raci energií s městem, v jehož důsledku byly chybně 
fakturovány energie.
V 1 PO byl zjištěn u 2 zaměstnanců nesprávný zápo-
čet praxe chybně vyplácená výše osobního příplatku 
1 zaměstnanci.
V 7 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. V některých 
případech nebyly při hodnocení nabídek vyloučeny 
ty, které nesplňovaly podmínky zadávacího řízení, 
nebo byla při zadávacím řízení stanovena hodnotící 
kritéria, avšak nebyl stanoven způsob hodnocení 
nabídky, tj. váha jednotlivých kritérií. V některých 
PO nebyl dodržen vnitřní předpis schválený Radou 
města Přerova upravující zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, např. nebyl osloven stanovený 
počet uchazečů pro podání nabídek, byla zkrácena 
lhůta pro podání nabídek nebo zadávací řízení 

nebylo provedeno a plnění zadávána formou objed-
návek v průběhu účetního období.
V oblasti vnitřních předpisů PO upravujících řídící 
kontrolu, oběh účetních dokladů, zpracování účet-
nictví, pokladní operace, inventarizaci majetku 
a závazků, cestovní náhrady a nakládání s prostředky 
FKSP bylo možné konstatovat, že ve většině 
organizací byly správně nastaveny a dodržovány. 
V některých PO bylo doporučeno jejich doplnění, 
příp. aktualizace.
Fungování řídící kontroly v PO bylo nastaveno 
vnitřními směrnicemi. Ke sloučení funkce správce 
rozpočtu a hlavního účetního došlo u organizací 
s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených 
rizik a omezeným počtem zaměstnanců. Ve 2 PO 
byly zjištěny nedostatky v oblasti řídící kontroly, 
spočívající v tom, že chyběly písemné záznamy 
o provedení kontroly správcem rozpočtu při schva-
lování některých výdajů před vznikem závazku, 
příkazcem operace při schvalování některých příjmů 
po vzniku nároku a hlavním účetním při schvalování 
některých výdajů po vzniku závazku.
V 1 PO nebyl vnitřní kontrolní systém vyhodnocen 
jako přiměřený a účinný a bylo doporučeno přijmout 
opatření k zajištění jeho správného fungování. 
V případě zjištěných nedostatků byly kontrolovaná 
osoba povinna písemně informovat o přijetí opatření 
k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve stano-
vené lhůtě. Všechny PO tuto povinnost splnily.

Předmětem kontroly bylo dále 47 dotací poskytnutých 
z rozpočtu města v roce 2013 u 31 příjemců dotací 
v celkovém objemu 990 166 Kč (vč. povinné spolu-
účasti). U těchto subjektů bylo ověřováno dodržování 
stanovených podmínek pro jejich poskytnutí a účelu, 
k němuž byly dotace poskytnuty. Nedodržení povin-
nosti stanovené ve smlouvě bylo zjištěno u 3 subjektů, 
které nepředložily v termínu vyúčtování dotace, za 
což byly uloženy odvody za porušení rozpočtové 
kázně.
Oddělení kontroly poskytovalo metodickou pomoc 
PO na základě jejich žádostí, dále z vlastní iniciativy 
v případech změn legislativy, zjištění opakovaných 
nedostatků, odstraňování kontrolami zjištěných 
nedostatků, a to zejména v oblasti účetnictví, naklá-
dání s majetkem, rozpočtových pravidel, platového 
zařazení zaměstnanců, některých oblastí zákoníku 
práce, vnitřních předpisů, finanční kontroly, veřej-
ných zakázek, nakládání s prostředky FKSP a v sou-
vislosti se změnami vykonávaných činností v PO.
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Dále se oddělení podílelo na komplexním hodnocení 
řídící práce ředitelů škol a školských zařízení zřizo-
vaných městem, na zpracování změn metodického 
pokynu – příklady účtování pro PO, na přípravě 
zásad grantového programu a přímých podpor, 
vzorových smluv na poskytnutí dotace a spolupra-
covalo s odbory, které metodicky a finančně řídí PO.

Oddělení právní

Oddělení v roce 2014 vykonávalo činnosti v souladu 
s Organizačním řádem MMPr, zejména se věnovalo 
tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů MMPr, 
zpracovalo několik návrhů obecně závazných vyhlá-
šek, popř. se podílelo na jejich koordinaci a přípravě 
ve spolupráci s jinými odbory MMPr, zpracovávalo 
návrhy smluv, jejichž smluvní stranou je statutární 
město Přerov, připomínkovalo velké množství návrhů 
smluv zasílaných jinými odděleními, poskytovalo 
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 

 Příprava obecně závazné vyhlášky o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností
Oddělení právní v závěru roku 2013 začalo připravo-
vat návrh obecně závazné vyhlášky (dále OZV) 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, 
a to na základě podnětu některých členů Zastupitel-
stva města Přerova. Dne 15.09.2014 bylo Zastupitel-
stvem města Přerova přijato usnesení, kterým bylo 
uloženo Radě města Přerova zabývat se možností 
vydat OZV o regulaci hluku a hlučných činností. Za 
účasti dotčených odborů MMPr a městské policie
probíhala příprava nového návrhu této OZV spočí-
vající v definování všech možných zdrojů hluku 
v místních podmínkách a následném vyhodnocení 
možností jejich regulace právním předpisem města.

● Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení 
některých povinností při přepravě sypkých 
a obdobných materiálů na území statutárního 
města Přerova
OZV č. 2/2010 o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova byla vydána 14.06.2010
s účinností ode dne 01.01.2011. Před jejím vydáním 
byla OZV posouzena Ministerstvem vnitra České 
rebubliky (dále MVČR) z hlediska jejího souladu se 
zákonem, přičemž nebyla shledána žádná nezákon-
nost. V roce 2014 Krajský soud v Ostravě rozhodují-
cí o žalobách proti rozhodnutím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, který potvrdil správnost pokut 
uložených městem podle této OZV, tato rozhodnutí 
v několika případech zrušil a v odůvodnění rozsudku 
konstatoval, že OZV je nezákonná, neboť upravuje 
problematiku mimo svou zákonem vymezenou věc-
nou působnost. Z tohoto důvodu bylo město MVČR 

vyzváno ke zjednání nápravy formou zrušení této 
OZV. Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání 
15.09.2014 vyjádřilo vůli vyhlášku nerušit a zároveň 
souhlasilo s jejím předložením k Ústavnímu soudu 
ČR, který jako jediný je kompetentní posoudit 
zákonnost právního předpisu obce. Dne 18.12.2014 
bylo městu doručeno rozhodnutí MVČR o pozasta-
vení účinnosti této vyhlášky s tím, že po marném 
uplynutí lhůty ke zjednání nápravy bude vyhláška 
předložena k posouzení Ústavnímu soudu ČR. 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zákazu 
provozování loterií a jiných podobných her na 
celém území města
Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. jednání 
dne 28.04.2014 schválilo vydat OZV č. 1/2014 
o zákazu provozování loterií a jiných podobných her 
na celém území města. Tato OZV nabývá účinnosti 
dnem 31.12.2015. Její součástí je i přechodné usta-
novení, podle kterého sázkové hry podle ustanovení 
§ 2 písm. e), g), i), l), m) a n), loterie a jiné podobné 
hry podle ustanovení § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 
3 zákona o loteriích, jejichž provozování bylo povo-
leno přede dnem nabytí účinnosti této OZV, lze 
provozovat na území statutárního města Přerova 
nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. 

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, stav-
by, a. s., IČ 25317628, se sídlem Brno, Mlýnská 68, 
zahájeno společné správní řízení ve věci přezkoumání 
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 transparen-
tnosti 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 žalobce) podal proti pravomocnému rozhod-
nutí předsedy Úřadu žalobu, kterou se domáhal 
zrušení žalobou napadeného rozhodnutí 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 
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žalobce proti 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 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 nejsou 
důvodné a konstatoval, že k porušení zásady transpa-
rentnosti v zadávacím řízení postačuje, že okolnosti 
případu vzbuzují odůvodněnou pochybnost o řádném 
průběhu losování.
Dne 13.11.2012 vydal předseda Úřadu rozhodnutí, 
kterým, jelikož je ve svém rozhodování vázán práv-
ním 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 
průběh losování při omezení počtu zájemců o veřej-
nou 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 byly podkla-
dem pro vydání rozhodnutí Úřadu doručeným dne 
20.05.2014 a podle kterého se město dopustilo výše 
uvedeného správního deliktu, za což mu byla 
uložena pokuta při dolní hranici sazby ve výši 
50 000 Kč. Dne 03.06.2014 podalo město v zákonné 
lhůtě do tohoto rozhodnutí rozklad k předsedovi 
Úřadu; o podaném rozkladu dosud nebylo 
rozhodnuto.

 Žaloba pro rozhodnutí Odvolacího finančního 
ředitelství v Brně o odvolání proti platebnímu 
výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně
Dne 01.08.2013 byla u statutárního města Přerova 
zahájena daňová kontrola dotace poskytnuté Minis-
terstvem pro místní rozvoj (dále MMR) na základě

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 04.10.2012 
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 
04.02.2013 ve výši 4 mil. Kč v rámci podprogramu 
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012 
na akci „Regenerace Přerov II-Předmostí, 9. etapa“.
Dne 16.12.2013 proběhlo na FÚ Přerov jednání, 
jehož výsledkem byl protokol o seznámení daňového 
subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, v němž 
jsou uvedena následující zjištění FÚ Přerov:
 V průběhu realizace akce došlo k nutnosti 
provedení víceprací, souvisejících s realizací projek-
tu. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností a jejich realizace byla nezbytně nutná pro 
kolaudaci a předání stavby do užívání. Na tyto 
vícepráce byla uzavřena se zhotovitelem, společností 
STRABAG a. s., se sídlem Na bělidle 198/21, Praha, 
IČ 60868744, smlouva o dílo, a to dne 29.11.2012. 
Cena těchto víceprací podle smlouvy o dílo měla 
činit 390 000 Kč. Staveniště byla protokolárně předá-
no 29.11.2012 a práce zhotovitel zahájil 30.11.2012.
 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
požádal dne 05.12.2012 příjemce dotace o navýšení 
částky vlastních prostředků z částky 1 759 870,40 
Kč o částku ve výši 390 000 Kč a o posunutí termínu 
realizace akce uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z max. 30.11.2012 na 20.12.2012. Žádost 
byla na MMR doručena dne 09.12.2012.
 MMR žádosti příjemce dotace vyhovělo čás-
tečně dne 14.12.2012 vydáním Rozhodnutí o změně, 
kterým byla navýšena částka vlastních nákladů 
o 390 000 Kč, termín realizace akce nebyl z důvodu 
žádosti po termínu realizace akce posunut.
 Kontrolní činností bylo zjištěno, že zhotovené 
stavební práce byly předány na základě předložené-
ho zápisu o předání a převzetí dokončené stavby dne 
30.11.2012 a zápisu o předání a převzetí dokončené 
stavby – dodatečné stavební práce dne 18.12.2012.
 Nedodržením termínu realizace akce ve sta-
noveném termínu max. 30.11.2012 se příjemce dotace 
ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravi-
del dopustil dnem 30.11.2012 porušení rozpočtové 
kázně a neoprávněně použil prostředky poskytnuté 
ze státního rozpočtu ve výši 4 000 000 Kč.
 Závěr z provedené daňové kontroly dle FÚ 
Přerov bylo tedy zjištění porušení rozpočtové kázně 
ve výši 4 000 000 Kč s tím, že povinnost odvodu ve 
výši poskytnutých prostředků vzniká podle § 44a 
odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel. FÚ Přerov 
tedy kvalifikoval porušení dotačních podmínek statu-
tárním městem Přerov jako příjemcem dotace (nedo-
držení termínu realizace akce) jako skutečnost pro 
odvod celé výše dotace.
To však nekoresponduje s podmínkami uvedenými 
v samotných rozhodnutích o poskytnutí dotace, 
neboť MMR jako poskytovatel dotace nedodržení 
termínu realizace akce v těchto rozhodnutích kvalifi-
kuje jako méně závažné porušení rozpočtové kázně, 
které je sankcionováno dle rozpočtových pravidel 
mírněji (5 % z celkové částky dotace, tj. 200 000 Kč).
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Na základě výsledku daňové kontroly byl 28.03.2014 
statutárnímu městu Přerov doručen platební výměr 
č. 111/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 4 000 000 Kč s tím, že tato částka byla splatná 
ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto výměru. 
Proti platebnímu výměru bylo v zákonné lhůtě podá-
no dne 18.04.2014 odvolání, v němž byly velmi 
detailně v ucelené argumentaci uvedeny důvody 
nesouhlasu statutárního města Přerova s povinností 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně v celé 
výši poskytnuté dotace. O podání odvolání rozhodla 
Rada města Přerova na své 88. schůzi.
Dne 07.11.2014 bylo doručeno rozhodnutí Odvola-
cího finančního ředitelství v Brně, kterým bylo 
odvolání města zamítnuto a platební výměr 
č. 111/2014 potvrzen. Statutárnímu městu Přerov tak 
vznikla povinnost provést odvod za porušení rozpoč-
tové kázně ve výši 4 000 000 Kč do 15 dnů ode dne 
právní moci platebního výměru, tj. do 24.11.2014. 
Oddělení právní prověřovalo možné varianty dalšího 
postupu, a to i za součinnosti Finančního úřadu pro 
Olomoucký kraj. Po právní moci platebního výměru 
č. 111/2014, kterým byla příjemci dotaci povinnost 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně, lze 
buď příslušný FÚ požádat o posečkání povinnosti 
provést odvod (tzv. posečkání daně podle § 156 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů) nebo odvod za porušení 
rozpočtové kázně v určené lhůtě 15 dnů od právní 
moci platebního výměru uhradit. V opačném případě 
by hrozilo, že proti statutárnímu městu Přerov bude 
vedena daňová exekuce a dále bude povinno hradit 
penále za prodlení s provedením odvodu (penalizace 
činí 0,1 % denně). Po zvážení všech okolností a na 
základě doporučení Finančního úřadu pro Olomoucký
kraj se jevilo jako vhodnější částku odvodu za poru-
šení rozpočtové kázně uhradit ve lhůtě stanovené 
platebním výměrem, neboť za dobu posečkání vzniká 
povinnost uhradit úrok z posečkané částky, který 
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, 
zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí (§ 157 odst. 2 
daňového řádu). Oddělení právní dále doporučilo, 
aby statutární město Přerov požádalo o prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 44a 
odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů s tím, že 
o prominutí lze žádat i po provedení úhrady částky 
odvodu. O prominutí odvodu rozhoduje Generální 
finanční ředitelství (GFŘ), které posuzuje, zda jsou 
dány důvody hodné zvláštního zřetele pro prominutí 
odvodu zcela nebo zčásti. Pokud GFŘ žádosti 
o prominutí odvodu plně vyhoví, pak se k zaplace-
nému odvodu bude přistupovat jako k tzv. daňovému 
přeplatku a částka by byla vrácena na účet města 
(nevýhodou tohoto řešení je nicméně skutečnost, že 
částka 4 000 000 Kč bude na státním účtu de facto 
blokována po dobu řízení o žádosti o prominutí 
odvodu, které může trvat i delší dobu – zvláště bude-
li proti rozhodnutí odvolacího orgánu podána žaloba 
ve správním soudnictví).

Kromě platebního výměru na odvod za porušení 
rozpočtové kázně byl statutárnímu městu Přerov 
doručen platební výměr na penále za období 
neoprávněně použitých prostředků poskytnutých ze 
státního rozpočtu, a to ve výši 0,1 % denně. Penali-
zace odvodu se v souladu s § 44a odst. 8 rozpočto-
vých pravidel počítá ode dne následujícího po dni, 
kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne 
odvedení prostředků na účet FÚ. Bylo proto 
nezbytné vypořádat se i s povinností příjemce dotace 
uhradit ve stanovené lhůtě penále za prodlení s pro-
vedením odvodu za porušení rozpočtové kázně, 
která bude stanovena samostatným platebním výmě-
rem. Rovněž bylo požádáno o posečkání o prominutí
penále, aby statutární město Přerov nedostalo do 
prodlení s jeho úhradou.
Dle názoru oddělení právního bylo odůvodnění 
rozhodnutí o odvolání zcela nedostatečné, neboť 
Odvolací finanční ředitelství v Brně se nevypořádalo 
se všemi námitkami statutárního města Přerova jako 
odvolatele a z tohoto důvodu jde o rozhodnutí 
nepřezkoumatelné. Vzhledem k této skutečnosti byla 
dne 17.12.2014 podána žaloba proti rozhodnutí 
Odvolacího finančního ředitelství v Brně ke Kraj-
skému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ve věci
prozatím nebylo rozhodnuto.

Vymáhání pohledávek

Oddělení právní zajišťovalo ve spolupráci s odborem 
ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města 
Přerova, v roce 2014 tak zajišťovalo vymáhání pohle-
dávek nejméně v 50 případech, z nichž příkladmo lze 
zmínit:

● ENERGREEN PROJEKT s. r. o.
Oddělení právnímu bylo předáno k řešení uplatnění 
smluvní pokuty v případě společnosti ENERGREEN 
PROJEKT s. r. o., se sídlem Olomouc, Sladkovského 
659/40, IČ 26880342. Dne 28.05.2014 byla mezi 
městem jako kupujícím a společností ENERGREEN 
PROJEKT s. r. o. jako prodávajícím v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Kompostárna Žeravice, Přerov“, 
uzavřena kupní smlouva na dodávku jednotlivě 
určených movitých věcí v celkové kupní ceně 
9 068 950 Kč včetně DPH. Na žádost společnosti
bylo projednáno prodloužení termínu plnění a dne 
30.07.2014 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě. 
Prodávající ani přesto nedodržel smluvní termíny 
plnění a byl vyzván k uhrazení smluvní pokuty ve 
výši 38 695,80 Kč a dále ve výši 602 531,60 Kč; obě 
částky byly městu uhrazeny a informace předána 
oddělení projektových řízení a správy dotací za
účelem vypořádání dotace poskytnuté na tuto akci.

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

Oddělení právní v roce 2014 zpracovalo cca 300 
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-
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denně taktéž reagovalo na nejrůznější telefonické 
žádosti o právní poradenství zaměstnanců odborů 
MMPr či Městské policie. Příkladmo lze uvést násle-
dující záležitosti:

● 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 RLP), již 
pro rok 2012. V roce 2013 bylo nutné, po podané 
žádosti RLP o poskytnutí tohoto příspěvku, opětovně 
vyhodnotit, zda lze tento poskytnout v rámci platné 
legislativy EU, tedy zda činnost RLP vykazuje 
specifika závazku veřejné služby ve smyslu uzavřené-
ho Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu 
letiště Přerov a je službou obecného hospodářského 
zájmu. Vzhledem k tomu, že RLP k datu 30.09.2013 
pozbylo povolení Úřadu pro civilní letectví provozovat 
letiště a současně k tomuto datu mu byla vypovězena 
smlouva o poskytování služeb při společném leteckém 
provozu velitelem vzdušných sil AČR, bylo konstato-
váno, že do 30.09.2013 se jednalo o výkon závazku 
veřejné služby ve smyslu Memoranda, avšak po 
tomto datu nelze 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 2013, byl připraven návrh smlouvy 
o poskytnutí provozního příspěvku společnosti RLP 
na období od 01.05.2013 až 30.09.2013 a období od 
01.10.2013 bylo označeno jako neslučitelné s poskyt-
nutím příspěvku, když aktivity RLP po tomto datu 
nebyly službami obecného hospodářského zájmu. 
V tomto směru byla připravena předloha pro orgány 
města, avšak nebyla předložena k projednání. Od 
01.10.2013 se stal provozovatelem letiště LOM 
PRAHA s. p., který uzavřel dohodu o spolupráci           
a společném postupu při provozování letiště s RLP. 
Z této dohody vyplynulo, že  velitelem vzdušných sil 
AČR byla vypovězena RLP smlouva o poskytování 
služeb při společném leteckém provozu k 30. 9. 2013, 
dále k tomuto datu RLP pozbylo povolení Úřadu pro 
civilní letectví provozovat letiště. Ze zasedání 
představenstva RLP vyplynulo, že vzhledem k tomu, 
že z hlediska dlouhodobého vývoje se nepodařilo 
získat dotaci z Regionálního operačního programu na 
dostavbu civilní části letiště, dále k odchodu Armády 
ČR z letiště Přerov, a konečně i faktu, že ze strany 
Ministerstva obrany ČR nebyl dodržen příslib převe-
dení majetku státu na Olomoucký kraj (majetek byl 
předán do správy LOM PRAHA s. p.), akcionáři 
dospěli ke shodě, že společnost ukončí svoji činnost. 
Statutární město Přerov v této souvislosti rovněž pou-
kázalo na nutnost minimalizace nákladů RLP do její 
likvidace. Společnost RLP byla zrušena s likvidací ke 
dni 30.09.2014 a likvidátorem jmenován Mgr. Marek 
Svojanovský. Dle zprávy podané likvidátorem činí 
tento takové kroky, aby likvidaci bylo možné ukončit 
co nejdříve, tj. v 1. polovině roku 2015, vše bude 
záviset od prodeje movitých věcí a vypořádání 
pohledávky LOM PRAHA s. p.

● Součinnost s úsekem veřejných zakázek
S tímto úsekem oddělení aktivně spolupracuje při 
posuzování právních otázek vzniknuvších v souvislosti 
s průběhem jednotlivých veřejných zakázek. Tomuto 
úseku byla rovněž poskytována součinnost při tvorbě 
a aktualizaci smluvní dokumentace, obchodních pod-
mínek apod. 

● Změny související s novou úpravou občan-
ského práva
Oddělení právní před účinností nového občanského 
zákoníku 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 aktualizace těchto dokumentů, a to 
i v průběhu roku 2014, proces adaptace na nový 
občanský zákoník v prostředí MMPr však přes maxi-
mální úsilí oddělení právního dosud nebyl dokončen, 
a to především z důvodu celkového rozsahu zásadních
změn práva občanského. 

● Dohoda o spolupráci se společností Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s. (VaK Přerov)
Na základě žádosti adresované statutárnímu městu 
Přerov 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 na-
pojením Dluhonic a Kozlovic“. Uzavřením dohody 
dne 23.09.2013 se město zavázalo podílet se finan-
čně na tomto projektu, a to formou navýšení základ-
ního kapitálu společnosti VaK Přerov ve dvou eta-
pách do max. výše 20 mil Kč (1. etapa v roce 2014 
poskytnutí 10 mil Kč, 2. etapa v roce 2015 poskyt-
nutí 10 mil. Kč). Rozpočtový rámec ve výši 20 mil. 
Kč na poskytnutí finančních zdrojů byl schválen 
Zastupitelstvem města Přerova dne 15.04.2013. 
Dohodou bylo mimo jiné ujednáno, že pokud před 
úpisem akcií dojde ke snížení celkových nákladů 
projektu, bude výše a případně termíny realizace 
spoluúčasti města na financování projektu změněna 
uzavřením dodatku k dohodě. Jelikož dle společnosti 
VaK Přerov, došlo na základě učiněného výběru 
zhotovitele stavby ke snížení celkových nákladů 
projektu, byl mezi oběma stranami dne 16.09.2014 
uzavřen dodatek č. 1, kterým byla změněna celková 
výše finančních zdrojů poskytovaných městem 
z původních 20 mil. Kč na 10 mil Kč. Dodatkem 
bylo dále dohodnuto, že financování bude realizováno 
formou jediného zvýšení kapitálu společnosti upsáním 
nejvýše 10 000 ks nových kmenových akcií na 
jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné 
akcie 1 000 Kč. Na základě rozhodnutí představen-
stva společnosti o zvýšení základního kapitálu ze 
dne 30.09.2014 bylo městem upsáno celkem 9 902 
ks akcií.
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Vnitřní předpisy (VP)

● Vnitřní předpis č. 27/2014 – O postupu jednot-
livých odborů Magistrátu města Přerov, Městské 
policie Přerov a příspěvkových organizací při sprá-
vě a vyřazení (odpisu) pohledávek
V součinnosti s odborem ekonomiky byl vypracován 
návrh aktualizace tohoto VP, a to zejména s ohledem 
na nový občanský zákoník. Rovněž došlo k určitým 
upřesněním oproti původnímu znění VP, což bylo 
předmětem osobních projednání s následným zapra-
cováním. 

● Vnitřní předpis č. 16/2014 – Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu
Z podnětu odboru ekonomiky byl oddělením právním 
aktualizován do souladu s novým občanským zákoní-
kem nejen samotný VP, ale rovněž doprovodná doku-
mentace, a to vzorová smlouva o zápůjčce, zástavní 
smlouvy k nemovitosti a ručitelské prohlášení.

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. 

● Rozklad proti usnesení Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže o uložení pokuty ve výši 250 
tis. Kč za porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(ZVZ)
Dne 17.04.2014 bylo statutárnímu městu Přerov jako 
zadavateli doručeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým ÚOHS roz-
hodl o tom, že se zadavatel při uzavření smlouvy              
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb. se 
společností Dopravní a logistická společnost, s. r. o.,
dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) 
ZVZ tím, že veřejnou zakázku na služby spočívající 
v zajištění dopravní obslužnosti zadal postupem 

podle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřej-
ných službách v přepravě cestujících, ve znění poz-
dějších předpisů, ačkoliv nebyly splněny podmínky 
podle § 21 odst. 1 cit. zákona, a pro zadání uvedené 
veřejné zakázky nezvolil příslušný druh zadávacího 
řízení podle § 21 odst. 1 ZVZ, přičemž uvedený 
postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu 
na plnění veřejné zakázky. Dále rozhodnutím ÚOHS 
uložil zadavateli podle § 120 odst. 2 písm. a) ZVZ 
pokutu ve výši 250 tis. Kč splatnou do dvou měsíců 
od nabytí právní moci rozhodnutí. Oddělení právní 
se se závěry ÚOHS uvedenými v rozhodnutí nezto-
tožnilo, a proto poskytlo součinnost odboru ESŽ při 
zpracování rozkladu proti uvedenému rozhodnutí. 
O podaném rozkladu dosud nebylo rozhodnuto

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč
Čerpání:                                                 21 148,00 Kč
% čerpání:                                                    10,6

Z finančních prostředků byly hrazeny zejména 
poplatky za elektronické platební rozkazy a soudní 
poplatky k vymáhání pohledávek.

Oddělení personální a lidských zdrojů

Pro rok 2014 byl radou města stanoven počet zaměst-
nanců, zařazených do magistrátu na 304,7. V prů-
běhu roku však v souvislosti s projektem OSPOD 
došlo k navýšení počtu o 4 na celkových 308,7. 
Platy těchto 4 zaměstnanců byly dotovány z tohoto 
projektu. Počet zaměstnanců, zařazených do městské 
policie zůstal po změně od 01.10.2013 na počtu 53.
V průběhu roku oddělení vykonávalo pracovně 
právní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 359 
zaměstnanců zařazených do magistrátu a městské 
policie, 22 žen na mateřské a rodičovské dovolené,   
4 uvolněné zastupitele, 31 neuvolněných zastupitelů, 
165 předsedů a členů komisí a výborů, 114 bývalých 
zaměstnanců – důchodců, 266 občanů činných pro 
město na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 
Od 01.01.2014 došlo k významným daňovým změ-
nám a v srpnu pak k rozhodnutí ústavního soudu 
o zpětném přiznání základní slevy na dani pracují-
cím důchodcům, což s sebou přineslo pro oddělení 
zvýšenou zátěž, neboť řada důchodců pracovala na
dohody o pracovní činnosti a hlavně pak ve voleb-
ních komisích a bylo nutno s nimi řešit tyto jejich 
nároky.
V roce 2014 se konaly dvoje volby. Oddělení v této 
souvislosti zabezpečilo dohody o provedení prací 
k zabezpečení voleb, zúčtování platů za přesčasy na 
volbách, odměny pro 560 členů komisí při volbách 
do Evropského parlamentu a 488 členů volebních 
komisí při senátních volbách a volbách do 
zastupitelstva.
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Do 05.02.2014 byla zpracována, zkontrolována a ele-
ktronicky odeslána data za město a právnické osoby 
zřízené městem do celostátního Informačního systé-
mu o platech za II. pololetí 2013, do 05.08.2014 pak 
za I. pololetí 2014.
Zaměstnankyně oddělení pravidelně zpracovávaly 
podklady pro udržitelnost projektu 53 OPLZZ –
„Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova“.
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 
podílely 4 zaměstnankyně oddělení, jako projektová 
manažerka a členové realizačního týmu. Byla s ním 
spojena taktéž příprava podkladů pro platy a odvody 
realizačního týmu dalšími zaměstnankyněmi odděle-
ní. Projekt byl úspěšně dokončen a v říjnu proběhlo 
hodnocení zaměstnanců již podle nových pravidel. 

V souvislosti s odděleným sledováním nákladů na 
činnost osadních výborů byly měsíčně přeúčtovávány 
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.
V měsíci listopadu 2014 byla vyplacena jednorázová 
peněžitá plnění spolupracovníkům města a v pro-
sinci odměny za činnost krytových útvarů. 
Po volbách do Zastupitelstva města Přerova oddělení 
řešilo pracovně právní nároky zastupitelů, kterým 
skončilo funkční období a nároky nově zvolených 
členů, včetně nově zvolených komisí rady a výborů 
zastupitelstva.

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2014

rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

%
průměrný počet 

zaměstnanců
průměrný plat

  Magistrát 112 976 110 189 97,53 306,424 29 966

  Městská policie 19 520 19 357 99,17 52,83 30 534

Pracoviště vzdělávání

Oddělení personální a lidských zdrojů komplexně 
zabezpečovalo mimo jiné i vzdělávání úředníků, stu-
dium při zaměstnání, výběrová řízení na volná místa 
Magistrátu města Přerova, odborné praxe a stáže 
studentů na MMPr.
V rámci procesního řízení se podílelo na implemen-
taci metod kvality, spolupracovalo na projektech 
podpořených z Evropského sociálního fondu operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále 
OP LZZ).
Uskutečnilo se 14 výběrových řízení, bylo zajištěno
školení a vzdělávání pro více jak 1 400 zaměstnanců
(oproti roku 2013 nárůst o 40 % z důvodu využití
bezplatného e-learningového vzdělávání a realizací
seminářů na zakázku v budově magistrátu), celkem 
bylo organizováno 312 vzdělávacích akcí a seminářů,
6 úředníků bylo přihlášeno k přípravě a zkouškám 
zvláštní odborné způsobilosti, 4 úředníci zkoušku 
úspěšně absolvovali, 1 úřednici byla uznána MVČR 
rovnocennost vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., 

1 úřednice bude zkoušku ZOZ absolvovat v roce 2015.

Jazykové vzdělávání bylo z důvodu nedostatku 
finančních prostředků pozastaveno.

Projekt Vytvoření systému hodnocení a kariér-
ního řádu zaměstnanců MMPr

Statutární město získalo dotaci na projekt „Vytvoření 
systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 
MMPr“, spolufinancovaného z Evropského sociální-
ho fondu OP LZZ a obecního rozpočtu (výzva č. 89)
realizovaného od 01.07.2013 do 31.08.2014, jehož
účelem bylo systémové zlepšení řízení lidských 
zdrojů na Magistrátu města Přerova. Projekt sledoval 
několik cílů – zvýšení motivace zaměstnanců úřadu, 
zlepšení systému jejich odměňování a hodnocení,
zvýšení jejich kvalifikace, zlepšení podmínek pro 
výkon jejich práce a v neposlední řadě posílení vní-
mání jejich práce primárně jako služby občanovi. Pro 
jejich dosažení byly zvoleny 2 nástroje – vytvoření 
kariérního řádu a nastavení nového systému hodno-
cení a pravidel odměňování zaměstnanců úřadu. 
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PŘEHLED ČERPÁNÍ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ

rozpočet v tis. Kč
skutečnost v Kč %

původní upravený

Bytové hospodářství

platy, povinné pojistné aj. 5 851,0 5 851,0 5 235 401,00 89,5

vzdělávání 65,0 65,0 53 579,00 82,4

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 
(pěstouni)

platy, povinné pojistné aj. 0,0 935,9 661 194,00 70,7

vzdělávání 0,0 68,0 49 126,60 72,3

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným 
etnikům

terénní sociální pracovník 400,0 0,0 0,00 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

platy, povinné pojistné aj. 27 120,0 27 120,0 26 695 759,50 98,4

Zastupitelstva obcí 

odměny, povinné pojistné aj. 8 615,0 8 775,0 8 507 255,00 97,0

Volby do zastupitelstev územně samospráv. celků

volby Líšná 0,0 9,9 3 529,0 35,7

Volby do zastupitelstev územně samospráv. celků 0,0 1 766,0 1 553 109,90 87,9

Volby do Evropského parlamentu 0,0 1 066,0 1 062 788,93 99,7

Činnost místní správy 

platy, povinné pojistné aj. 148 480,0 148 630,0 144 661 416,07 97,3

vzdělávání 1 277,1 1 287,1 1 282 737,90 99,7

projekt 89 110,3 643,4 527 965,19 82,1

c e l k e m 149 867,4 150 560,5 146 472 119,2 97,3

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

sociální fond 5 340,0 5 340,0 5 340 000,0 100,0

Oddělení informačních a komunikačních 
služeb

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

Rozpočet původní:                                 6 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                6 000,00 Kč
Plnění:                                                     8 235,00 Kč
% plnění:                                                   137,3

Jednalo se o příjmy za poskytnutí digitálních dat 
a tiskových výstupů z GIS.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    34 606,29 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o přefakturace nákladů na provozování 
Technologického centra ORP Přerov a provoz slu-
žeb na něm poskytovaných obcím a příspěvkovým 
organizacím města.
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Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              28 700,00 Kč
Plnění:                                                  112 712,09 Kč
% plnění:                                                    392,7

Jednalo se o příjmy za schválený odprodej note-
booků členům Zastupitelstva města Přerova.

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy (informatika, GIS)

Rozpočet původní:                            7 894 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        11 470 000,00 Kč
Čerpání:                                           7 225 141,64 Kč
% čerpání                                                    63,0

V rámci obměny výpočetní techniky byly zakoupeny 
nové monitory a skenery dle požadavků odborů 
MMPr/potažmo aplikace, ve kterých pracovali, také 
několik tiskáren obnovou za ty, které již nebylo 
možné opravit a repasováno cca 80 ks starších počí-
tačů, které výkonově nedostačovaly. Položka nákup 
materiálu zahrnovala náhradní díly na opravy a spo-
třební materiál jako např. tokeny, USB flash disky, 
optické kabely, patchkabely, klávesnice, myši, zdroje, 
baterie do UPS.
Hrazena byla pravidelná servisní podpora k software, 
nutná k zapracování legislativních změn a technolo-
gických update a upgrade (povýšení na novou verzi) 
a zajištění řádného provozu na rok 2014. Součástí 
byly i nepravidelné platby mimo paušální podporu, 
např. úpravy sestav mzdového a personálního sys-
tému, řešení výpadků vyvolávacího zařízení, genero-
vání předpisů pro účetnictví, servisní zásahy na 
firewallu, aktualizace dat z katastrálního úřadu pro 
GIS atd.
Hrazeny byly výdaje za optické propoje budov a při-
pojení k internetu a udržovací poplatky za domény 
prerov.eu, prerov.org, mu-prerov.cz. 
Součástí placených služeb byla pravidelná obnova, 
pořízení komerčních a kvalifikovaných certifikátů 
Postsignum pro zaměstnance MMPr pro výkon ve-
řejné 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 – především 
tiskáren, vyvolávacího zařízení, počítačů, údržba 
projektorů a dalšího hardware dle potřeby.
V roce 2014 oddělení realizovalo tyto nejvýznam-
nější akce:
 v rámci obměny PC, byl místo nákupu nových 

proveden „repas“ těchto PC,
 z důvodu havárie UPS bylo nutné realizovat ve-

řejnou zakázku na dodávku a instalaci nové UPS.
V rámci projektu IOP 06 byla hrazena servisní 
podpora vyplývající ze smlouvy o dílo.

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
(pěstouni)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               15 400,00 Kč
Čerpání:                                                 15 400,00 Kč
% čerpání                                                  100,0

Z dotace byla zakoupena multifunkční tiskárna HP 
LJ Pro 500MFP.

Volby do Evropského parlamentu

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               14 000,00 Kč
Čerpání:                                                13 552,00 Kč
% čerpání                                                    96,8 

Z dotace na volby do Evropského parlamentu byly
hrazeny úpravy personálního programu a převod dat 
z O-kódu 10 na 11.

Akce nad 500 tis. Kč

Rozpočet původní:                            5 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        85 391 000,00 Kč
Čerpání:                                               526 818,00 Kč
% čerpání                                                        0,6

Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-
správě města Přerova (výzva 09)
V roce 2014 pokračovaly analýzy a realizační práce 
k projektu IOP 09 „Zajištění přenosu dat a informací 
v územní samosprávě města Přerova“, dle smlouvy 
o dílo. Celkové předpokládané výdaje na realizace 
projektu se pohybují kolem 150 mil. Kč. Předmětem 
veřejné zakázky je komplexní dodávka (od analýzy, 
přes architekturu, dodání hardware a software, imple-
mentaci až po servis) integrovaného řešení pro 
přenos dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova – metropolitní síť, portál občana, portál úřed-
níka, datový sklad, manažerský informační systém, 
digitalizace archivu a další.
V roce 2014 byla uhrazena částka za povinnou 
publicitu projektu a provedeny platby za činnosti 
technického dozoru investora (TDI) spojené s prů-
během zadávacího řízení v rámci projektu a jeho 
realizací. Činnosti TDI byly rozvrženy do 3 částí:
a) za přípravu realizace projektu,
b) za výkon technického dozoru,
c) závěrečná úhrada za výkon technického dozoru.
Činnosti byly postupně fakturovány po jejich prove-
dení v souladu se smluvními podmínkami uvede-
nými ve smlouvě.

Oddělení vnitřních služeb

Oddělení zajišťovalo komplexní správu, provoz, 
údržbu vozového parku a budov, ve kterých vykoná-
valy svou činnost orgány města a MMPr, technické 
a materiální zajištění zaměstnanců MMPr a dalších 
subjektů (např. osadní výbory, JSDH), dále řídilo 
a kontrolovalo činnost provozních pracovníků MMPr.
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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 kance-
lářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly i menší 
opravy a drobný materiál dle potřeb a požadavků 
jednotlivých osadních výborů.
Zajišťován byl provoz tzv. Slavnostní zámecké síně, 
spojený s konáním svatebních obřadů, kulturních 
akcí (vernisáže, koncerty, předávání vysvědčení), 
a setkání představitelů města s významnými hosty.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                 33 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             148 900,00 Kč
Plnění:                                                 143 796,90 Kč
% plnění:                                                     96,6

Oddělení evidovalo příjmy spojené s užíváním neby-
tových prostor (kanceláří) ve 3. NP budovy MMPr 
Smetanova 7, garáží a části přístavku ve dvorním 
traktu této budovy a nebytových prostor (kanceláří) 
ve 3.NP budovy Blahoslavova 3 (BS), dle uzavře-
ných nájemních smluv. Jednalo se o svoz TKO 
a úklid společných prostor. Dále pak příjmy za spotře-
bovanou elektrickou energii, teplo, vodné a stočné.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouho-
dobého majetku

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               63 000,00 Kč
Plnění:                                                  52 510,00 Kč
% plnění:                                                      83,4

Jednalo se o příjmy za odprodej ztát a nálezů z roku 
2012, za prodej pozůstalostí a dále o příjmy za odpro-
dej mobilních telefonů bývalému vedení města a spo-
lečnosti Technické služby města Přerova, s. r. o.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    11 790,38 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o příjmy za odprodej železa do výkupu 
(likvidace parapetů, zárubní a železných vrat).

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství

Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 000 000,00 Kč
Čerpání:                                               979 929,39 Kč
% čerpání                                                     98,0

Finanční prostředky byly vynaloženy na provoz 
budovy Blahoslavova 3 na:
 úhrady faktur a zálohových faktur za elektrickou 

energii, vodné a stočné, srážkovou vodu, teplo          
a teplou vodu,

 nákup kancelářského materiálu, tonerů do tiská-
ren a kopírek, čisticích prostředků,

 stavební, instalatérské a podlahářské práce pro 
vybudování kuchyňky, instalace datové sítě ve 
3. NP,

 nákup mobilního telefonu pro vedoucí oddělení,
 úhrady poštovného,
 dovybavení kancelářským nábytkem.

Ostatní činnosti související se službami pro 
obyvatelstvo

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                4 000,00 Kč
Čerpání:                                                   2 592,90 Kč
% čerpání                                                     64,8

V roce 2014 bylo hrazeno poštovné při oznámení 
nalezené věci majiteli prostřednictvím koresponden-
čního lístku, dále vrácení zdravotních karet, plateb-
ních karet apod. příslušným institucím a odborné 
ocenění nalezených věcí.

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 
(pěstouni)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            110 900,00 Kč
Čerpání:                                                  74 672,43Kč
% čerpání                                                     67,3

Finanční prostředky z poskytnutého státního přís-
pěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na 
pořízení knižních publikací, nákup kancelářských 
židlí, skříní na spisy, kancelářského materiálu, 
tonerů, pohonných hmot, poštovného a na platby za 
hovorné z mobilních telefonů.
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Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální 
šatník)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Čerpání:                                                 49 808,39 Kč
% čerpání                                                     99,6

Na základě požadavků oddělení sociální prevence 
a pomoci byly finanční prostředky vynaloženy pro 
nově zřízený sociální šatník na:
 nákup speciální germicidní lampy a pořízení 

regálů (10 kusů),
 drobný materiál – ramínka na šaty, úložné boxy 

a krabice, razítko,
 vymalování a nátěry prostor.

Činnost místní správy (správa)

Rozpočet původní:                          19 975 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        20 610 600,00 Kč
Čerpání:                                          19 404 612,89 Kč
% čerpání                                                      94,1

Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-
davků jednotlivých odborů MMPr zejména na:
 úhrady faktur za elektrickou energii, vodné a stoč-

né, srážkovou vodu, plyn, teplo a teplou vodu,
 nákup kancelářských potřeb, úklidových a čisti-

cích prostředků, tonerů a kopírovacích strojů,
 platby za pronájem a služby s ním spojené 

nebytových prostor v budově TGM 16,
 služby spojené s pronájmem budovy TGM 16,
 pravidelné revize telefonních ústředen, elektro-

nických zabezpečovacích systémů, klimatizací, 
výtahů, hasicích přístrojů a hydrantů, náhradního 
zdroje, komínů, svoz TKO a deratizaci,

 nákup mobilních a stolních telefonů, pořízení
karty analogových poboček do telefonní ústředny 
a instalace IP poboček,

 pořízení kancelářského nábytku a židlí, archivač-
ních skříní a lístkovnic, nákup dalšího inventáře,

 úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-
právní ochrany dětí,

 výměnu výplní okenních otvorů v budově Bratr-
ská 34 – II. etapa a v budově TGM 1 včetně 
zednických prací, výměnu okenních a dveřních 
otvorů v budově Blahoslavova 3 – dvorní trakt,

 pořízení nového automobilu Škoda Fabia Active.

Osadní výbory prostřednictvím oddělení čerpaly 
finanční prostředky zejména na:
 nákup židlí Imperia (15 kusů) – Čekyně, varné 

konvice a slunečníku – Henčlov, zasedacích stolů 
(4 kusy) – Žeravice, kalového čerpadla – Dluho-
nice, stolu na stolní tenis – Popovice, rádia –
Lověšice, chladničky Goddness, vařiče ETA, 
SodaStream a kalkulačky – Kozlovice, výrobníku 
horké vody – Lýsky, kávovaru – Předmostí,

 nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu 
v působnosti osadních výborů, např. kancelářský 
materiál, čisticí prostředky, barvy, vložky FAB,

 pohonné hmoty do sekaček a křovinořezů.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             797 500,00 Kč
Čerpání:                                               774 846,69 Kč
% čerpání                                                     97,2

Finanční prostředky byly čerpány na:
 úhrady faktur za elektrickou energii, vodné a stoč-

né, srážkovou vodu, teplo, teplou vodu,
 výměnu výplní okenních otvorů v budově TGM 1 

včetně výměny venkovních parapetů, zednických 
a malířských prací, opravu omítek včetně vyma-
lování (schodiště a vstupní chodba).

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení)

Rozpočet původní:                               710 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 057 200,00 Kč
Čerpání:                                            1 048 108,21 Kč
% čerpání                                                      99,1

Finanční prostředky byly čerpány na:
 nákup elektrocentrály Honda – Dluhonice, vzdu-

chových dýchacích přístrojů (2 kusy) – Přerov, 
plovoucího čerpadla Cyklon – Vinary, hadic, 
proudnic, savic,

 PHM do jednotlivých hasičských vozidel, stříka-
ček PS 12, elektrocentrál a motorových pil,

 opravy čerpací stanice – Přerov, vozidla Citroën 
Jumper – Henčlov, stříkačky PS 12 a hasičských 
vozidel – Čekyně, cisternové stříkačky a V3S –
Újezdec a lakování vozidla Volgswagen LT –
Kozlovice,

 odkoupení speciální automobilové stříkačky 
Škoda 706 RTHP ASC 25 s výbavou od města 
Kojetín pro potřeby JSDH Újezdec, pořízení 
vozidla Volkswagen LT 2,5D včetně technického 
zhodnocení pro JSDH Kozlovice, pořízení navijá-
ku na vozidlo Renault Midlum pro JSDH Přerov.
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Zastupitelstva obcí

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 7 000,00 Kč
Čerpání:                                                   6 534,00 Kč
% čerpání                                                     93,3

Jednalo se o úhradu za tisk plakátů pro Zastupitel-
stvo města Přerova.

Oddělení dále čerpalo finanční prostředky na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do:
 Evropského parlamentu konané ve dnech 23.05. 

– 24.05.2014 (526 679,90 Kč).
 Zastupitelstva obce Líšná dne 15.03.2014 (51 Kč),
 Zastupitelstva územních samosprávných celků 

a Senátu parlamentu ČR, které se konaly ve 
dnech 10.10. – 11.10.2014 a druhého kola voleb 
do Senátu parlamentu ČR, které se uskutečnilo 
ve dnech 17.10. – 18.10.2014 (772 725,39 Kč),

Výše uvedené finanční prostředky byly čerpány na 
tisk a vylepení volebních plakátů, kancelářské a čis-
tící potřeby, platby za hovorné přes mobilní telefo-
ny, stravenky, nájemné za pronájmy volebních 
místností, zveřejnění v infotextu kabelové televize, 
zajištění ICT techniky a roznos hlasovacích lístků 
Českou poštou, s. p.

Úsek spisové služby a voleb

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                   2 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                                2 500,00 Kč
Plnění:                                                      3 140,00 Kč
% plnění:                                                     125,6

Jednalo se o poplatky od občanů za ověřování doku-
mentů a za výpisy z evidence čísel popisných.

Úsek veřejných zakázek

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                               300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 127 800,00 Kč
Čerpání:                                               464 158,60 Kč
% čerpání                                                    41,2

Jednalo o plánovanou realizaci úhrad odborných 
právních poradenských služeb zastoupení zadavatele 
při výkonu práv a povinností dle ust. § 151 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, kdy se 
jednalo o realizaci plateb v etapách plnění u mandát-
ních smluv na externí administraci zadávacích řízení
jednotlivých akcí, jejichž platnost přecházela z roku 
2013 do 2014 nebo smluv uzavřených v roce 2014. 

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 pro-
jektové dokumentace k akcím města na 500 tis. Kč. 
K výběru klíčových investic sloužil nejen Strate-
gický plán ekonomického a územního rozvoje města 
Přerova, ústřední dokument pro rozvoj města, ale 
i mnoho dalších studií a koncepcí, které vznikaly 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  
akcí nad 500 tis. Kč 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. Na požádání pak pořizovalo územní plány 
a jejich změny ve správním obvodu obce s rozší-
řenou 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:                                 3 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                               3 600,00 Kč
Plnění:                                                    3 958,00 Kč
% plnění:                                                 109,9

Jednalo se o podíl na tržbách za využití reklamních 
panelů umístěných v rámci autobusových zastávek, 
který byl vyúčtován firmou CITY-TOOLS, s. r. o.

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                           600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                    1 095 800,00 Kč
Čerpání:                                             831 802,00 Kč
% čerpání:                                                   75,9

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

Fasáda roku 2013,
 konzultační, poradenské a právní služby – sta-

vební úpravy ul. Čechova – řešení parkování,
posouzení dopravy na Tyršově mostě se zjedno-
směrněním Spálenec – Pod Valy, statistické 
údaje o dojížďce a vyjížďce do škol a zaměstná-
ní pro cyklokoordinátora, posouzení možnosti 
posunutí zastávky MAD Kabelíkova a točny ul. 
Dvořákova,

 nákup ostatních služeb – úprava a rozšíření 
cyklokomunikací – cykloobousměrky, řešení 
cyklodopravy v ul. Kosmákova (v jednosměrné 
části), stanovení dopravního značení pro podélné 
stání v ul. Čechova.

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

Rozpočet původní:                            500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:               3 603 500,00 Kč
Čerpání:                                          1 440 504,16 Kč
% čerpání:                                                   40,0

Finanční prostředky byly použity na úhradu vyúčto-
vání účelových dotací podle programu podpory 
výstavby technické infrastruktury na základě 
uzavřených smluv.

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

Rozpočet původní:                        2 300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       5 915 100,00 Kč
Čerpání:                                           2 155 755,45 Kč
% čerpání:                                                36,4

Finanční prostředky byly použity na pořízení dlou-
hodobého hmotného majetku – projektové doku-
mentace zpracované pro účely návrhu na vydání 
územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení 
a skutečného provedení stavby např. na akce: 
Oprava komunikací a chodníků, Prezentace archeo-
logických nálezů v Přerově, Předláždění Horního 
náměstí, Železniční zastávky Dluhonice, Předmostí 
vč. cyklopodjezdu, Regenerace sídliště Předmostí -
11. etapa, ZŠ B. Němcové – energetické opatření –
zateplení, ZŠ Za Mlýnem – energetické opatření –
doteplení, Úprava prostoru před pasáží (Palackého).

Oddělení územního plánování

Výdajová část rozpočtu

Územní plánování (studie a ÚPD)

Rozpočet původní:…………………………0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          564 000,00 Kč
Čerpání:                                              156 090,00 Kč
% čerpání:                                                  27,7

V roce 2014 byla pořízena 3. aktualizace Územně 
analytických podkladů ORP Přerov v souladu 
s ustanoveními stavebního zákona. Proběhly platby 
za I. a II. dílčí plnění.

Oddělení projektového manažera

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        4 000 000,00 Kč
Čerpání:                                           4 000 000,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o částku k uhrazení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně při čerpání dotace na realizaci 
akce „Regenerace panelového sídliště Předmostí –
9. etapa“, která se realizovala v roce 2012. Proti 
odvodu podalo město Přerov ke Generálnímu finan-
čnímu ředitelství v Praze odvolání, řízení trvá.
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Komunální služby a územní rozvoj j. n.
(projektový manažer)

Rozpočet původní:                                 9 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               9 000,00 Kč
Čerpání:                                                  3 426,00 Kč
% čerpání:                                                   38,1

Prostředky byly čerpány na úhradu nákladů spoje-
ných se skenováním dokumentace veřejné zakázky 
„Modernizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7“ 
pro poskytovatele dotace. Dále pak na úhradu správ-
ních poplatků spojených s podáním žádosti o pro-
minutí a posečkání s penále k odvodu za porušení 
rozpočtové kázně u dotované akce „Regenerace 
panelového sídliště v Předmostí – 9. etapa“.

Projektové dokumentace (projektový manažer)

Rozpočet původní:                            165 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                     1 650 300,00 Kč
Čerpání:                                              355 135,00 Kč
% čerpání:                                                   21,5

Finanční prostředky byly použity zejména na úhra-
dy poradenských a konzultačních služeb na zpraco-
vání žádostí o dotace u následujících projektů.
 Projekt Zajištění přenosu dat v územní samo-

správě města Přerova je podpořen částkou
81 mil. Kč z Integrovaného operačního programu.

Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2014 
a bude probíhat do 15.09.2015. Dotační mana-
gement projektu zajišťuje externí partner RPSC 
ideas, s. r. o., kdy postupně dochází k plnění 
mandátní smlouvy.

 Projekt Protipovodňová opatření města byl 
podpořen z dotace z OPŽP. Realizace projektu 
byla ukončena v 1. čtvrtletí 2014. Dotační 
prostředky OPŽP byly dle Smlouvy o dotaci 
převedeny na účet města. Projektovou doku-
mentaci, žádost o dotaci a management projektu 
zajišťovala na základě smlouvy o dílo externí 
společnost ENVIPARTNER, s. r. o.

 Projekt Revitalizace veřejných prostranství na 
území města Přerova se skládal ze 3 dílčích pro-
jektů: Úprava prostoru před pasáží, Úprava Hor-
ního náměstí, Úprava prostoru u restaurace Haná. 
Na projekt byla podána žádost o dotaci v rámci 
46. výzvy ROP, projekt byl úspěšný. Žádost 
o dotaci zpracovala externí společnost RPSC 
ideas, s. r. o., na základě uzavřené mandátní 
smlouvy a probíhala její dílčí plnění. Vzhledem 
k tomu, že Rada města Přerova dne 14.05.2014 
rozhodla o odstoupení od realizace projektu 
v rámci ROP a toto bylo oznámeno i poskyto-
vateli dotace, byla mandátní smlouva s RPSC
ideas, s. r. o., ukončena dohodou a dorovnány 
budou i finanční závazky plynoucí ze smlouvy.

 Projekt Podpora standardizace OSPOD v Přero-
vě je podpořen z dotace z OPLZZ. Dotační 
management projektu byl zajišťován prostřednic-
tvím externí společnosti Expirit, s. r. o., na zákla-
dě smlouvy o spolupráci a poradenství. V roce
2014 tak proběhla pouze dílčí plnění smlouvy. 
Projekt bude realizován do 30.06.2015.

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
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(11)

Oddělení majetkoprávní

V roce 2014 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 za 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 367 předloh pro schůze Rady města Pře-
rova, 105 předloh do Zastupitelstva města Přerova 
a 83 předloh pro jednání Komise pro projednávání 
záměrů ve věcech majetkových. Za stejné období  
zpracovalo 150 majetkoprávních smluv, 16 dodatků 
ke smlouvám a 38 smluv o dílo. Oddělení vedlo dva 
významné soudní spory, a to se společnostmi PSS 
Přerovská stavební a. s. a OPERA BOHEMIA s. r. o., 
které nebyly k 31.12.2014 ukončeny:

 dne 26.11.2014 proběhlo u Okresního soudu
v Přerově další jednání ve věci žaloby na zapla-
cení částky 600 000 Kč s příslušenstvím žalobcem 
(Statutární město Přerov) a žalovanou stranou 
(PSS Přerovská stavební a. s.). Na tomto jednání 
bylo s právními zástupci obou stran dohodnuto, 
že společnost PSS Přerovská stavební a. s. (dále 
PSS) předloží žalobci návrh mimosoudní dohody 
o narovnání a tato bude následně projednána 
v orgánech města. Lhůta pro podání zprávy 
Okresnímu soudu, jak se záležitost vyvíjí, byla 
stanovena do dne 27.02.2015, Odbor správy 
majetku a komunálních služeb bude urgovat PSS 
o předložení návrhu dohody s tím, že pokud nic 
nepředloží, pravděpodobně se bude pokračovat 
v již započatém soudním řízení,

 dne 12.06.2013 podalo statutární město Přerov, 
zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou Hrudíkovou,

proti Mgr. Marku Vlkovi, insolvenčnímu správci 
dlužníka OPERA Bohemia s. r. o., u Krajského 

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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soudu v Ostravě žalobu na vyloučení souboru 
nemovitých věcí, které se nachází na ul. Škodova 
v Přerově, ze soupisu majetkové podstaty 
dlužníka OPERA Bohemia s. r. o. Vzhledem 
k tomu, že rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci, ze dne 06.10.2014 byla 
žaloba statutárního města Přerova zamítnuta, 
podalo statutární město Přerov, zastoupené advo-
kátkou Mgr. Lenkou Hrudíkovou, proti rozsudku 
odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. O po-
daném odvolání nebylo dosud Vrchním soudem 
v Olomouci rozhodnuto.

Dále na oddělení probíhala inventarizace nemovitého 
majetku, včetně elektronizace historických smluv, 
která nadále bude sloužit pro hospodárnější nakládání 
s majetkem města a bude podkladem pro zavedení
sledování termínů obsažených v daných smlouvách.
Oddělení uzavíralo smlouvy, které se týkaly majetko-
právních záležitostí. Z tohoto důvodu a dále proto, 
že výdaje oddělení byly odvislé od nákladů vycháze-
jících z vyřizování žádostí, podání a rozhodnutí 
o nich v orgánech obce, které se týkaly dispozic 
s majetkem města, jejich počtu a jejich druhu (prodej, 
nájem nemovitostí), nebylo možné přesně stanovit 
výši jednotlivých položek rozpočtu. K jejich čerpání 
docházelo průběžně, během celého roku, a to na 
základě podání a došlých žádostí o pronájem pozem-
ků nebo nebytových prostor, o směnu a převody 
nemovitostí z majetku nebo do majetku města 
a rozhodnutí o nich v orgánech města. Z toho 
vyplývá, že oddělení objednávalo a následně hradilo
náklady za vyhotovení znaleckých posudků, geomet-
rických plánů a ostatní náklady vyplývající z vyři-
zování jednotlivých došlých žádostí. Nebylo možné 
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 návrhu rozpočtu 
není zohledněno ukončení nájmů ze strany nájemců, 
ani kolik bude na základě došlých žádostí uzavřeno 
nových nájemních smluv. V průběhu roku bylo
vystaveno 108 objednávek a likvidováno 196 faktur.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                     1 500,00 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:                                                    14 510,00Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o přijaté platby za uskutečněná výběrová 
řízení na pronájem nebytových prostor Kratochví-
lova 22 a Kainarova 4, 5, 6 a za přefakturaci nákladů 
spojených s vyhotovením znaleckého posudku na 
stanovení ceny úplatného převodu nebytových 
prostor č. p. 100/104 a 100/103 v budově č. p. 100 
(Palackého 20).

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

Rozpočet původní:                               800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             800 000,00 Kč
Plnění:                                                 107 075,37 Kč
% plnění:                                                      13,4

Jednalo se o úhrady za zřízení věcných břemen na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova.
V roce 2014 byla zřízena například věcná břemena:
 p. č. 5746/1 v k. ú. Přerov (ČEZ Distribuce a. s.)
                                                             35 077,90 Kč
 p. č. 158 v k. ú. Popovice (ČEZ)    19 844,00 Kč
 p. č. 5297/2 v k. ú. Přerov (ČEZ)   14 641,00 Kč
 p. č. 713,694/1,712 v k. ú. Kozlovice
     (Agras Želatovice)                          12 100,00 Kč
 p. č. 6834/16, 17, p. č. 6845, p. č. 6846/1 
      v k. ú. Přerov (ČEZ)                          9 341,20 Kč
 p. č. 5307/17 v k. ú. Přerov (Telefónica ČR a. s.)     

                                                                                 5 296,17 Kč

Příčiny nízkého plnění byly následující:
Dne 03.09.2014 odbor správy majetku a komunálních 
služeb obdržel žádost o zřízení věcného břemene na 
stavbu Přerov, Hostýnská AVČ, RD, DTS. Žadate-
lem byla společnost ENPRO energo s. r. o. (jako
zmocněnec na základě plné moci z 10.02.2014), která
byla společností ČEZ Distribuce, a. s. (zmocněncem),
zmocněna k tomu, aby v procesu výstavby zařízení 
distribuční soustavy elektrické energie činila za 
zmocněnce v rámci plné moci s dotčenými subjekty 
jednání a úkony, mimo jiné, aby zajištovala v nez-
bytném rozsahu ve prospěch zmocnitele k dotčeným 
nemovitostem věcná a jiné práva a uzavírala smlouvy
ke zřízení věcných břemen (služebností) ve smyslu 
a k účelu danému energetickým zákonem.
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Na základě doručených podkladů (znalecký posu-
dek a geometrický plán na zaměření věcného bře-
mene č. 5722-12/2013, schváleného Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním praco-
vištěm Přerov dne 19.08.2013 pod číslem 704/13), 
byla majetkoprávním oddělením sepsána smlouva 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. smlouvy 
SML/1008/2014, a dne 06.10.2014 zaslána k podpisu 
straně oprávněné z věcného břemene.  
Věcné břemeno se podle předmětné smlouvy zřizo-
valo za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve 
výši 750 760 Kč stanovené znaleckým posudkem 
č. 416-020/2014 vyhotoveným 02.07.2014 znalcem 
Ing. Robertem Závodským, navýšenou o daň z při-
dané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, která činí 21%. Podle uvedené 
smlouvy celková úplata za zřízení věcného břemene 
- služebnosti včetně DPH činila 908 419,60 Kč.
Jelikož se jednalo o vysokou částku, tak podle 
zvyklostí nebo pokynu zmocnitele se tato smlouva 
musela projednat předsednictvím společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., které si vyžádalo druhý – opoziční 
znalecký posudek. Ten zpracoval Ing. René Butkov, 
Ph.D., MBA a podle něj činila cena za zřízení 
věcného břemene pouze 164 360 Kč včetně DPH. 
Doručením tohoto posudku se rozvinula na majetko-
právním oddělení diskuze o kvalitě a objektivitě 
znaleckých posudků o ceně práva odpovídajícího 
věcnému břemeni. Následně byla oslovena Česká
komoru znalců majetku – profesní sdružení znalců 
a odhadců v Praze se žádostí o určení, který znalecký 
posudek je správný. Odpověď nebyla jednoznačná. 
Jelikož výše uvedení znalci nebyli členy sdružení, 
komora navrhla, že vypracuje nezávislý znalecký 
posudek, pokud si tento město objedná. Odpověď od 
České komory znalců majetku došla dne 09.02.2015.
Vzhledem k tomu, že zákon č. 128/2000 Sb., stanoví 
pravidla o hospodaření s majetkem obce, který má 
být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími 
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 
působnosti, nebyl druhý znalecký posudek 
z pochopitelných důvodů akceptován. Vzhledem 
k tomu, že statutární město Přerov neobdrželo 
oboustranně podepsanou smlouvu, byly učiněny tyto 
kroky:
 společnost ENPRO energo s. r. o., tuto smlouvu 

v únoru 2015 opětovně předložila k podpisu před-
sednictvím ČEZu (v původní výši, tj. 908 419,60 
Kč včetně DPH),

 v případě opětovného zamítnutí ze strany ČEZu 
bude objednán vlastní oponentní posudek,

 je očekáváno vyrozumění ENPRO energo s. r. o., 
zda ČEZ změnil své stanovisko a první znalecký 
posudek uznal nebo ne.

Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet původní:                            1 825 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 825 600,00 Kč
Plnění:                                               2 663 506,80 Kč
% plnění:                                                      145,9

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:                             450 000,00 Kč
Plnění:                                                 191 664,00 Kč
% plnění:                                                    42,6

Jednalo se o příjmy ze škodních událostí. Celkem 
bylo řešeno 16 škodních událostí, které se týkaly 
škod na majetku města, např. rozbité skleněné 
výplně u kina Hvězda, vyhořelých kontejnerů, 
poškozeného veřejného osvětlení, poškozené střechy 
na úřadovně v Žeravicích, požáru bytů na ul. Husova 
15 a na Hrázi 28, poškozeného hladinového čidla na  
řece Bečvě,  poškozeného  betonového květináče aj. 
(187 009 Kč). Dále byla řešena 1 škodní událost 
v souvislosti s výměnou čelního skla u vozidla 
MMPr (4 655 Kč).
Mimo jiné byly řešeny 3 úrazy na chodnících, z toho  
2 byly odškodněny ve výši 24 248 Kč a další škodní 
události, za které statutární město Přerov zodpoví-
dalo. Jednalo se např. poškození pneumatiky vozidla 
v ul. Jateční (traverza vyčnívající do vozovky), 
poškození výfuku vozidla v ul. Zámecká v Čekyni 
(uvolnění ocelové mříže na komunikaci) a poškození 
dioptrických brýlí dítěte (pád větve stromu na dítě, 
tř. 17. listopadu).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   70 639,00 Kč
% plnění:                                                           -

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

Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet původní:                        4 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         4 500 000,00 Kč
Plnění:                                              2 326 048,00Kč
% plnění:                                                     51,7
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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 2014 byly prodány například tyto pozemky:
 p. č. 4600/2,2,3 v k. ú. Přerov            499 600 Kč
 část p. č. 60,50/1 v k. ú. Přerov      228 360 Kč
 p. č. 657/2 v k. ú. Kozlovice              72 300 Kč
 p. č. 4809 v k. ú. Přerov                     119 000 Kč
 p. č. 4515,4510,4517 v k. ú. Přerov    115 200 Kč
 podíl p. č. 5739/1 v k. ú. Přerov          80 800 Kč 

(pekárna Racek),
 p. č. 1306, 1307 v k.ú. Žeravice           72 330 Kč
 podíl p. č. 78 v k. ú. Přerov                 59 211 Kč
 podíl p. č. 3670 v k. ú. Přerov               56 910 Kč
 část p. č. 5734/1 v k. ú. Přerov             56 820 Kč

(Hruška spol. s r. o.),
 podíl p. č. 75/9 v k. ú. Přerov            49 200 Kč
 podíl p. č 1270 v k. ú. Přerov               42 000 Kč
 podíl p. č. 78 v k. ú. Přerov                35 940 Kč
    (Rogin Zero),
 podíl p. č. 60/1 v k. ú. Přerov              33 780 Kč
    (OPTI LENS),
 podíl p. č. 3464 v k. ú. Přerov              32 240 Kč
 podíl p. č. 2424/2 v k. ú. Přerov          20 680 Kč
 podíl p. č. 2424/2 v k. ú. Přerov       20 680 Kč

Výdajová část rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet původní:                            5 624 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                         6 322 600,00 Kč
Čerpání:                                           4 855 234,35 Kč
% čerpání:                                                    76,8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nájem-
ného za užívání pozemků statutárním městem Přerov 
na základě uzavřených nájemních smluv, případně 
za užívání pozemků bez právního důvodu.  
Dále byly hrazeny náklady za zveřejnění inzerátů na 
výběrová řízení, případně nabídek volných pozemků 
pro využití k zahrádkářským účelům v tisku Přerov-
ský deník, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, 
příp. jiných regionálních denících, na internetové 
adrese České pošty s. p., znalecké posudky a geomet-
rické plány. Znalecké posudky a geometrické plány 
byly vyhotovovány jednak na základě vyřizování 
došlých žádostí o prodej nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a jednak dle vzniklých 
potřeb ocenění nemovitostí v majetku statutárního 
města. K čerpání finančních prostředků docházelo
průběžně během roku dle potřeb, vyplývajících 
z narovnání majetkoprávních vztahů k nemovitému 
majetku.  

Z finančních prostředků byly hrazeny 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 
bylo hrazeno vrácení účastnického poplatku
zájemcům o výběrové řízení v případě, že účastnický 
poplatek byl uhrazen předešlý rok.
Oddělení také hradilo daně 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 Přerova, když prodávající neuhradil daň 
z převodu.
Vzhledem k tomu, že dodatkem č. 10 ke zřizovací 
listině Kulturních a informačních služeb města Pře-
rova (dále KIS) byla vložena do majetku svěřeného 
k hospodaření nemovitost Městský dům (dále MD)
a byla přidána doplňková činnost o provozování 
kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zaří-
zení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 
veletrhů, přehlídek a obdobných akcí, započaly KIS 
od 01.01.2014 provozovat celý MD včetně provozu 
restaurace a kuchyně. Pro provozování restaurace 
a kuchyně bylo vnitřní vybavení odkoupeno od 
IMITu a následně darovací smlouvou převedeno na 
KIS, které tyto věci potřebovaly k provozu restau-
race a které byly s jeho provozem spojeny. Movité 
věci tvoří inventář restaurace a kuchyně MD.

Z finančních prostředků byly také hrazeny úhrady za 
převody pozemků z vlastnictví občanů do vlastnictví 
statutárního města Přerova. V roce 2014 byly reali-
zovány výkupy např. za pozemky pod cyklostezkou 
Želátovská:
 p. č. 5217/2 v k. ú. Přerov                   230 750 Kč
 p. č. 5215/46 v k. ú. Přerov                 166 400 Kč
 p. č. 5215/45 v k. ú. Přerov                128 050 Kč
 p. č. 5215/42,44 v k. ú. Přerov             57 632 Kč 
 p. č. 5215/42,44 v k. ú. Přerov (P. L.) 28 817 Kč 
 p. č. 5215/42,44 v k. ú. Přerov (P. K.)  28 817 Kč
 p. č. 5207/46 v k. ú. Přerov (M. K.)      32 448 Kč
 p. č. 5207/46 v k. ú. Přerov (Z. K.)       32 448 Kč
 p. č. 5215/42,44 v k. ú. Přerov (P. H.)  28 817 Kč
 p. č. 5215/42,44 v k.ú. Přerov (M. H.) 28 817 Kč
a další výkupy:
 p. č. 5307/544, 548 v k. ú. Přerov      107 904 Kč
     (K. F.)
 p. č. 5307/544, 548 v k. ú. Přerov       107 904 Kč 

(S. S.)
 p. č. 5307/454 v k. ú. Přerov                55 340 Kč
 id. 1/2 pozemku st. 128 k. ú. Vinary    19 286 Kč
     (K. Š.)
 id. 1/2 pozemku st. 128 k. ú. Vinary     19 286 Kč
     (V. Š.)
Důvodem nižšího čerpání byla skutečnost, že výkupy 
pozemků pod cyklostezkou Želátovská byly realizo-
vány za 763 000 Kč místo předpokládaného 1 mil. Kč, 
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a také proto, že nebyly realizovány především tyto 
plánované výkupy:
 ALIMENTARE a. s. - část pozemku p. č. 5207/39 

v k. ú. Přerov 55 270 Kč - výkup se uskuteční, až 
se společnosti podaří z pozemku, který zasahuje 
do cyklostezky, odstranit zástavní právo,

 Ing. J. H. – pozemek p. č. 5207/47 v k. ú. Přerov 
367 000 Kč – bude řešeno formou směny,

 pozemek p. č. 5307/28 a p. č. 5307/256 v k. ú. 
Přerov 216 160 Kč (J. S.)

    Vzhledem k tomu, že majitelka je omezena ve 
svéprávnosti a jejím opatrovníkem je statutární 
město Přerov, bylo požádáno o zajištění součin-
nosti ve vztahu k Okresnímu soudu v Přerově 
spočívající v podání návrhu na jmenování koliz-
ního opatrovníka pro uzavření kupní smlouvy.
Okresní soud v Přerově svým usnesením ze dne 
07.11.2014 jmenoval tímto opatrovníkem paní 
Ing. Mgr. A. M. poté, co výše uvedené usnesení 
nabylo právní moci (dne 29.11.2014), uzavřely 
obě strany dne 08.12.2014 kupní smlouvu. Návrh 
na vklad vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí a uhrazení kupní ceny majitelce pozemku 
je možné, až po schválení kupní smlouvy soudem
(žádost byla podána 11.12.2014).   

Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet původní:                            6 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        6 700 000,00 Kč
Čerpání:                                            5 887 997,00 Kč
% čerpání:                                                   87,9

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění 
majetku statutárního města Přerova včetně spolu-
pojištěných subjektů na základě uzavřených pojist-
ných smluv, havarijní pojištění motorových vozidel 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidel a odpovědnosti za škodu, pojištění 
lesních porostů, pojištění hospodářských zvířat 
a pojištění odpovědnosti zastupitelů. Dále byla 
hrazena spoluúčast v důsledku úrazů, způsobených 
pádem občanů na chodnících nebo škod způsobených 
na jejich majetku.

Oddělení investic a technické správy

Oddělení zajišťovalo správu a provoz domovního 
majetku statutárního města Přerova a realizaci akcí 
nad 500 tis. Kč. Jednalo se zejména o provádění 
údržby a oprav nemovitostí ve správě odboru správy 
majetku a komunálních služeb – kapličky, úřadovny,
hasičské zbrojnice a další vybrané nemovitosti jako 
např. Chemik, Chemoprojekt, zámek. Z provozních 
nákladů se jednalo hlavně o úhradu nákladů za 
energie – vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, tele-
komunikační poplatky a jiné. U stavebních 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 především efektivní. V případě prová-
dění oprav po haváriích se hledalo takové řešení, aby 
odstranění havárie bylo trvalého charakteru.
V roce 2014 bylo zpracováno 9 projektových  doku-
mentací a uzavřeno 12 smluv o dílo. V souvislosti se 
správou a údržbou majetku města bylo vystaveno 
219 objednávek a likvidováno 669 faktur. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

Rozpočet původní:                               335 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             335 000,00 Kč
Plnění:                                                  698 169,85 Kč
% plnění:                                                    208,4

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:                   10 668 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                        10 668 300,00 Kč
Plnění:                                             10 465 002,40 Kč
% plnění:                                                      98,1

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv uzav-
řených na pronájem nebytových prostor v majetku 
statutárního města Přerova. Z důvodu převodu 
objektu Gymnázia J. Blahoslava na základě darovací 
smlouvy s Olomouckým krajem a ukončení nájmu 
Agentury 4U v objektu Chemoprojektu a z důvodu 
snížení pronajatých prostor u firmy Písek, štěrk, 
kámen nebyl rozpočet zcela naplněn.

Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet původní:                            1 168 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 168 100,00 Kč
Plnění:                                              1 194 632,23 Kč
% plnění:                                                      102,3

Jednalo se o příjmy za pronájem movitých věcí 
společnostem Teplo Přerov a. s., SAD Trnava a. s., 
Eurogastro, s. r. o. a zařízení školního stravování.
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Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí (Veverka aj.)

Rozpočet původní:                            3 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 000 000,00 Kč
Plnění:                                               2 911 725,00 Kč
% plnění:                                                    97,1 

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 zajiš-
ťovala Advokátní kancelář JUDr. Veverka, Mgr. 
Derychová, JUDr. Neulsová.  

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:                            7 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        15 033 100,00 Kč
Plnění:                                             15 533 846,00 Kč
% plnění:                                                    103,3 

Příjmy z prodeje nebytových jednotek byly naplňo-
vány na základě úhrady kupních cen po uzavření 
smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví 
stávajících nájemců. Z 18 nebytových jednotek, 
jejichž prodej schválily orgány obce, bylo uzavřeno 
17 smluv, které byly, po uhrazení kupní ceny,
předány na katastrální úřad k provedení zápisu 
změny vlastníka. 

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého 
majetku

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             183 200,00 Kč
Plnění:                                               183 164,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Jednalo se o příjem od společnosti Meopta – optika, 
s. r. o., a to příspěvku ve výši 1/3 skutečně vynalo-
žených nákladů na realizaci akce „Stavební úpravy 
ul. Kabelíkova – parkování“ dle uzavřené smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku. 

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            40 000,00 Kč
Čerpání:                                               13 563,00 Kč
% čerpání:                                                   33,9

Finanční prostředky byly čerpány na nákup plas-
tových pelechů, nerezových misek pro psy a kočky. 
Nízké čerpání bylo z toho důvodu, že nebylo potřeba 
provádět žádnou běžnou údržbu v objektu útulku.

Základní školy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 105 000,00 Kč
Čerpání:                                          1 019 879,74 Kč
% čerpání:                                                  92,3

Finanční prostředky byly čerpány na tyto práce:
 výměnu oplocení ZŠ U tenisu      518 952,06 Kč
 opravu zdravotně technického zařízení 

MŠ Vinary                                     209 933,79 Kč
 odstranění vlhkosti v suterénu MŠ Vinary 

                                                       290 993,99 Kč

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

Rozpočet původní:                                 27 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               47 000,00 Kč
Čerpání:                                                 33 845,20 Kč
% čerpání:                                                   72,0

Finanční prostředky byly čerpány na:
 zpracování projektové dokumentace na dílčí 

úpravu fasády                                  27 225,00 Kč
 opravu a revizi elektronického zabezpečovacího 

systému a hromosvodů                      6 620,00 Kč

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 
audiovizuálních archiválií

Rozpočet původní:                             330 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           370 000,00 Kč
Čerpání:                                              280 493,00 Kč
% čerpání:                                               75,8

Finanční prostředky byly čerpány na:
 servis digitálního přístroje            129 998,00 Kč
 dotaci na teplo                               55 000,00 Kč
 zakreslení stávajícího stavu vody a kanalizace
                                                               29 040,00 Kč
 provedení kamerových průzkumů připojovacích 

rozvodů kanalizace                         3 751,00 Kč
Dále bylo hrazeno vodné a stočné, srážková voda
a revize elektrické instalace.

Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               19 700,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                          -
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Finanční prostředky byly vyčleněny na nalepení fólií 
nad informační tabule na autobusovém nádraží 
z důvodu jejich nečitelnosti, když na ně svítí slunce. 
Akce nebyla realizována.

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 
zámek)

Rozpočet původní:                            815 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 692 400,00 Kč
Čerpání:                                         1 287 197,69 Kč
% čerpání:                                                   76,1

V případě zámku byly finanční prostředky čerpány 
na vyúčtování elektrické energie za rok 2013, zálohy 
na elektrickou energii, teplo a srážkovou vodu. Dále
pak byly realizovány zejména tyto akce:
 sanace hradební zdi                         83 317,00 Kč
 návrh interiéru komunikačního centra pro 

návštěvníky muzea v prostorách zámku -
pokladna a přilehlá místnost            43 541,00 Kč

 restaurování kamenných prvků ostění přízemí 
dvorní fasády zámku                        29 785,00 Kč

 opravu omítek a nátěrů na objektu zámku
                                                              27 985,00 Kč
 projektová dokumentace na střešní výlez
                                                             19 965,00 Kč
 revize elektronického zabezpečovacího systému
                                                               10 082,00 Kč
 kontrola těsnosti klimatizačních jednotek, 

vyčištění, desinfekce                         4 271,50 Kč

V objektu MD byly realizovány následující akce:
 nákup 50 křesel a 8 stolů do kavárny         

                                                      480 386,00 Kč
 výměna plynového kotle              131 877,90 Kč
 zhotovení záclon a závěsů              69 600,00 Kč
 úhrada vynaložených nákladů společnosti IMIT           

                                                        17 364,00 Kč
 osazení sádrových terčů na základě statického 

posouzení TGM 8                             7 194,66 Kč 
 přefakturace srážkové vody            4 660,00 Kč
 vypracování statického posouzení - budova nám.

TGM 8        2 900,00 Kč

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

Rozpočet původní:                          132 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                             494 400,00 Kč
Čerpání:                                              55 479,70 Kč
% čerpání:                                                   11,2

Mimo záloh na elektrickou energii v kaplích byly 
výdaje čerpány k následujícím účelům:
 nátěr dveří na kapli v Popovicích      4 670,00 Kč
 servis hasicích přístrojů na kaplích   4 576,00 Kč
 revizi elektrické instalace a hromosvodu kaple 

Dluhonice                                          4 235,00 Kč
 vyčištění dešťových svodů               3 805,00 Kč
 očištění vodním paprskem, drobná oprava 

pomníku v Lazcích                            3 500,00 Kč
 opravu osvětlení kaple v Kozlovicích
                                                                 2 840,00 Kč
 opravu sochy panenky Marie v kapli v Újezdci
                                                                 2 500,00 Kč
Důvodem nízkého čerpání je fakt, že po realizaci 
výběrových řízení a schválení nejvhodnější nabídky 
v orgánech obce byly v závěru roku 2014 uzavřeny 
dvě smlouvy o dílo na opravy památek, jejichž 
realizace proběhne až v roce 2015. 

Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)

Rozpočet původní:                            270 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                            333 000,00 Kč
Čerpání:                                               207 721,53 Kč
% čerpání:                                                  62,4

Finanční prostředky byly čerpány na:
 opravu venkovní terasy a schodiště 

v KD Dluhonice                               61 000,00 Kč
 projektovou dokumentaci na zřízení sociálních 

zařízení pro restauraci v KD v Dluhonicích
                                                              35 550,00 Kč
 revize elektrické instalace v DD v Lověšicích     

a v KD Vinary                                  15 730,00 Kč
 nákup a instalace vývěsní skříňky v KD Vinary
                                                              10 781,00 Kč
Dále byly z finančních prostředků hrazeny energie -
vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická energie.

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 
domovního majetku) 

Rozpočet původní:                           3 290 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         3 731 000,00 Kč
Čerpání:                                             590 996,60 Kč
% čerpání:                                                   15,8

Výdaje v oblasti bytového hospodářství byly spojeny 
s privatizací bytového fondu statutárního města 
Přerova a byly čerpány zejména na úhradu daně 
z převodu nemovitostí a daně z vlastnictví nemovi-
tostí, kdy skutečné čerpání souviselo s počtem pro-
daných bytových jednotek, zaevidovaných v katastru 
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nemovitostí, kdy daň z nabytí nemovitostí je hrazena 
do konce následujícího čtvrtletí po registraci smluv 
katastrálním úřadem.
Finanční prostředky byly také použity v souvislosti 
s vrácením kupní ceny ve výši 440 848 Kč manželům 
S., kdy platba za převod bytové jednotky byla 
poukázána na účet města dne 22.08.2013. O zrušení 
kupní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova
na svém 22. zasedání dne 10.02.2014. 
Výdaje v oblasti bytového hospodářství byly spojeny 
s privatizací bytového fondu statutárního města 
Přerova a určeny na slevy poskytované 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 probíhalo na základě před-
ložených faktur prodejce bytových jednotek. Slevy 
a dotace byly poskytovány až po vkladu kupních 
smluv, vracených po registraci katastrálním úřadem.
Nízké čerpání rozpočtu bylo způsobeno neusku-
tečněním převodů bytových jednotek v domech, 
které byly po projednání v orgánech obce vyjmuty 
z prodeje, a to z důvodu nízkého zájmu nájemců bytů 
o odkoupení, které nedosahovalo požadovaných 
60 %. Jednalo se celkem o 35 bytových jednotek.

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

Rozpočet původní:                               80 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             80 000,00 Kč
Čerpání:                                               68 497,52 Kč
% čerpání:                                                   85,6

Finanční prostředky byly čerpány na následující 
práce:
 revize elektrické instalace                13 189,00 Kč
 opravu venkovní dlažby                    9 760,00 Kč
 odstranění revizních závad               8 107,00 Kč
 opravu střechy a okapů restaurace     5 219,00 Kč
 revize hasicích přístrojů                     1 792,00 Kč
Dále byly hrazeny zálohy na elektrickou energii.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                              25 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Čerpání:                                                48 529,47 Kč
% čerpání:                                                   97,1

Finanční prostředky byly čerpány na opravu:
 střešních krytin na dvou márnicích hřbitova 

Lověšice                                        33 562,98 Kč
 prasklého sloupku brány u skládky na městském 

hřbitově                                            14 966,49 Kč

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                            7 383 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                        8 321 100,00 Kč
Čerpání:                                          6 509 272,78 Kč
% čerpání:                                                    78,2

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady mezd 
na základě uzavřených dohod o provedení práce, za 
vodné a stočné, plyn a elektrickou energii, revize 
a odstranění revizních závad. V jednotlivých objek-
tech pak proběhly tyto akce většího rozsahu:
 revize procesu zajišťování BOZP a PO    
                                                             108 900,00 Kč
 Domov A. Skeneho Pavlovice:
- výměna 4 ks balkonových dveří   139 095,95 Kč
- oprava havarijního stavu vodovodního potrubí    
                                                               67 901,00 Kč
 Most k životu – dodávka a montáž zárubní           

a dveří v suterénu objektu                25 396,81 Kč
 objekt U výstaviště:
- výměna bojleru                               21 229,00 Kč
- oprava odpadu                                   17 340,00 Kč
 Český červený kříž, U Bečvy 1 - rekonstrukce 

venkovního schodiště                 183 740,92 Kč
 Pohostinství Skalka Vinary
- zateplení, úpravy WC, vzduchotechnika   

                                                       479 856,17 Kč
- dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení 

                                                        65 036,29 Kč
- projektová dokumentace na zateplení 

pohostinství                                     26 378,00 Kč
 TGM 3 – oprava prasklé vody         17 917,00 Kč
 DPS Kabelíkova 14a – bufet – výměna bojleru  

                                                          6 074,00 Kč
 Bratrská 2 – oprava oken                   3 320,00 Kč
 úřadovny:
- Újezdec – oprava podlahy              88 731,72 Kč
- Kozlovice – ubourání 4 ks komínů  33 391,04 Kč
- Kozlovice – oprava elektrické instalace dvorního 

traktu                                                  1 724,00 Kč
- Žeravice – oprava střechy                34 748,00 Kč
- Kozlovice – malířské práce               9 631,00 Kč
- Kozlovice – výměna WC a pokládka lina  

                                                          7 431,00 Kč
 Atlas Bios – výměna části stávajících dřevěných 

oken za plastová                             149 277,70 Kč
 MŠ Bajákova 18 – dodání a montáž 24 ks 

skříněk do šaten                     93 600,00 Kč
 Bří. Hovůrkových 1 – výměna 9 ks oken  

                                                 98 346,38 Kč
 přístavba ZŠ B. Němcové pro potřeby Kappa 

Help – oprava zdravoinstalace       59 217,00 Kč
 MŠ Na Odpolední 16 – oprava části oplocení     

v zahradě                                   53 104,60 Kč
 ZŠ Máchova 3 – dodání a montáž švédského 

silikonového těsnění                       34 606,00 Kč
 objekt Armády spásy – oprava střešní krytiny       

z důvodu zatékání                           14 314,30 Kč
 dílenský servis hasicích přístrojů     12 636,00 Kč
 ZŠ Pod Skalkou – montáž externí antény pro 

příjem signálu včetně nastavení a programování 
zabezpečení EZS k pultu PCO         10 998,00 Kč

 ZŠ a MŠ Malá Dlážka:
- výměna litinového topení               39 644,44 Kč
- odstranění havárie na přívodním kabelu 

elektrického vedení u objektu         15 536,40 Kč
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 Sokolská 26:
- výměna rozvodu vody a kanalizace 475 000,00 Kč
- oprava kanalizace                            7 058,00 Kč 
- oprava popraskaných odvětrávacích komínků

                                                  8 458,00 Kč
 Čechova 43:
- úhrada srážkové vody                     11 851,50 Kč
- úhrada elektrické energie                  5 184,17 Kč                      
 Chemik:
- zpracování projektové dokumentace na výměnu 

rozvodů vody a kanalizace             41 745,00 Kč
- oprava prasklé vodovodní přípojky   8 632,00 Kč
- odstranění informační tabule umístěné na fasádě 

objektu horolezeckou technikou        6 500,00 Kč
- oprava kanalizace                    2 014,65 Kč
 objekty TSMP – oprava oplocení v Michalově 

                                                         29 907,98 Kč
 Chemoprojekt:
- výměna urvaného oplechování garáže 

ve dvorním traktu                             33 366,96 Kč    
- odstranění revizních závad elektro 12 509,71 Kč                     
- oprava vodoinstalace a topení            7 465,70 Kč
- oprava elektronického zabezpečovacího systému 

                                                           4 743,20 Kč
- oprava vodoinstalace                         4 147,88 Kč
- oprava maleb po zatečení WC           3 303,30 Kč
- úhrada sklenářských prací                 3 100,00 Kč
- provedení kamerového průzkumu kanalizace  

                                                           1 573,00 Kč
Dále byla prováděna úhrada mezd na základě uzav-
řených dohod o provedení práce, vodného a stočného, 
tepla a elektrické energie, střežení a úklid objektu.                                                      
 Živnostenská škola:
- výměna umyvadel a baterií v učebnách                          

                                                        48 450,00 Kč
- oprava podlahy v ředitelně a sekretariátu      

                                                         28 535,00 Kč
- oprava střechy                                    2 932,50 Kč
 Vysoká škola logistiky:
- oprava omítek a podlahy v suterénu 69 074,00 Kč
- oprava síťového systému proti ptactvu    

                                                         21 960,00 Kč                        
- výměna podlahové krytiny v prostorách rektorátu   

                                                       15 996,20 Kč 
- oprava střechy                                    3 548,33 Kč

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov)

Rozpočet původní:                               490 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             490 000,00 Kč
Čerpání:                                            421 562,45 Kč
% čerpání:                                                86,0

Byly hrazeny zálohy na elektrickou energii, plyn,
srážkovou vodu, vodné a stočné a dále také na:
 úpravu topení v garáži a zasedací místnosti SDH 

Šířava                                   94 954,75 Kč
 dílenský servis hasicích přístrojů     22 324,00 Kč
 revize EZS v Penčicích                      4 972,00 Kč
 opravu poškozeného oplocení SDH Šířava

                                     1 452,00 Kč

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 510)

Rozpočet původní:                            8 060 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                      98 092 400,00 Kč
Čerpání:                                         52 288 130,60 Kč
% čerpání:                                                   53,3

Jmenovité akce statutárního města Přerova byly 
realizovány na základě uzavřených smluv o dílo či 
jiných smluvních vztahů. Na každou jmenovitou 
akci bylo provedeno výběrové řízení, Radou města 
Přerova, jako zadavatelem, byl vybrán zhotovitel 
s nejvýhodnější nabídkou. O stavu realizace a hospo-
daření byla informována Rozvojová a investiční 
komise Rady města, vedoucí odboru a příslušný
náměstek. 

Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa)
V roce 2014 byly finanční prostředky čerpány pouze 
na úhradu pozastávky a vyúčtování realizovaných 
služeb – závěrečný archeologický výzkum, sečení, 
vyhotovení geometrických plánů.   

Oprava komunikací a chodníků
Součástí této akce byla realizace rekonstrukce chod-
níků na ulicích Mervartova, Denisova, Partyzánská, 
Želatovská, Tylova, U Silnice – Lýsky, U Hřiště 
Dluhonice, R. Stokláskové, Vinařské – Vinary 
a parkoviště na ul. Na Hrázi. Uvedené rekonstrukce 
byly dokončeny mimo chodník na ul. Tylova (reali-
zace v roce 2015).

 Chodník v ul. Denisova, Přerov
Úsek začíná napojením na stávající chodník ulice 
Denisova a končí na hranici zeleného pásu (rozhraní 
křižovatky Denisova a gen. Štefánika). Délka první 
části 84,19 m, druhé 16,13 m. Rekonstrukce spočí-
vala v rozebrání stávajících vrstev, přehutnění a dopl-
nění podkladních vrstev, nahrazení nových betono-
vých obrubníků a zámkové dlažby ve stávajícím 
šířkovém, směrovém uspořádání a s drobnými výško-
vými úpravami do ± 3 cm. Chodník byl lemován 
obrubníky 10/25 zapuštěnými při styku se zelení.

 Chodník v ul. Mervartova, Přerov
Úsek začíná na rozhraní křižovatky Mervartova 
a nábřeží Dr. Edvarda Beneše a končí na rozhraní 
křižovatek Mervartova a Fügnerova; délka 111,08 m. 
Rekonstrukce spočívala v rozebrání stávajících vrstev, 
přehutnění, doplnění podkladních vrstev. Použity 
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byly původní kamenné obrubníky a nová zámková
dlažba ve stávajícím šířkovém, směrovém uspořádání 
a s drobnými výškovými úpravami do ± 3 cm.

 Chodník v ul. Partyzánská, Přerov
Stávající chodníky vykazovaly značné poruchy a ne-
rovnosti povrchu. Slouží jako přístupové cesty k ro-
dinným domům a umožňují bezpečný pohyb chodců. 
Oba úseky chodníků začínají na rozhraní ulic 
Lančíkových a Partyzánská a končí na rozhraní ulic 
Československých letců a Partyzánská. Délka pra-
vého úseku je 70,39 m a délka levé části ve směru 
staničení je 68,97 m. Rekonstrukce chodníku spočí-
vala v rozebrání a odstranění stávajících vrstev, 
přehutnění, doplnění podkladních vrstev a nahrazení
nových betonových obrubníků a zámkové dlažby ve 
stávajícím šířkovém, směrovém uspořádání a s drob-
nými výškovými úpravami do ± 3 cm. Chodník je 
lemován obrubníky 15/15 při styku s vozovkou 
s fází 5cm a obrubníky 10/25 při styku se zelení 
s fází min. 6 cm z důvodu zřízení umělé vodící linie.

 Chodník v ul. Želatovská, Přerov
Úsek začíná napojením na stávající chodník ulice 
Želatovská a končí na rozhraní ulice Želatovská 
a Alšova, délka 117,21 m. Rekonstrukce spočívala
v rozebrání stávajících vrstev, přehutnění, doplnění 
podkladních vrstev a v nahrazení nových beto-
nových obrubníků a zámkové dlažby ve stávajícím 
šířkovém, směrovém uspořádání a s drobnými výško-

vými úpravami do ± 3 cm. Chodník je oboustranně 
lemován obrubníky 10/25 při styku se zelení s fází 
min. 6 cm z důvodu zřízení umělé vodící linie.

 Chodník v ul. Tylova v místní části Přerov –
Předmostí

Současnou skladbu povrchu chodníků tvoří stávající 
betonová dlažba a původní betonový obrubník. 
Chodníky se nacházejí podél místní asfaltové 
pozemní komunikace, v okolí jsou rodinné domy, 
předzahrádky a pozemní komunikace. Stávající 
chodníky vykazovaly značné poruchy a nerovnosti 
povrchu, slouží jako přístupová cesta k rodinným 
domům a umožňují bezpečný pohyb chodců. Úsek 
pravé strany ve směru staničení začíná na rozhraní 
pozemků č. 112 a č. 210 a končí na křižovatce ulic
Tylova a 1. května. Úsek levé strany ve směru 
staničení začíná na rozhraní pozemků 128/3 a 127 
a končí na hranici křižovatky ul. Tylova a 1. května. 
Celková délka pravé části úseku je 100,22 m a levé 
části 104,92 m. Celková šířka komunikace pro pěší 
je proměnná od vnitřní hrany obrubníku. Chodník je 
lemován obrubníky 15/15 s fází 5 cm při styku s vo-
zovkou. Při styku se zelení byly použity betonové 
obrubníky 10/25 s fázi min. 6 cm z důvodu zřízení 
umělé vodící linie. Při styku s vozovkou budou
použity betonové obrubníky 15/15 s fází 2 cm. Při 
styku se zelení budou lemovány zapuštěnými 
betonovými obrubníky 10/25. Stavební práce byly 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
přerušeny, zadavatel bude jednat o úpravě termínu 
dokončení.

 Chodník v ul. U Hřiště v místní části Přerov –
Dluhonice

Úsek začíná na rozhraní pozemků č. 50 a č. 49, na 
straně pravé a strana levá začíná na rozhraní pozemků 
č. 201/2 a č. 500/1, pokračuje podél místní komuni-
kace a ukončuje ho křižovatka s ulicí U Zbrojnice na 
pravé straně a ulici Náves na straně levé. Celková 
délka pravé strany chodníku je 30,53 m první části, 
135,09 m druhé části a 56,62 m první části, 29,60 m 
druhé části a 86,11 m třetí části levé strany ve směru 
staničení. Celková šířka je proměnlivá od okraje 
vozovky vzhledem ke konstrukčním možnostem. 
Chodník je lemován obrubníky 15/25 s fází 12 cm 
při styku s vozovkou. Při styku se zelení byly
použity betonové obrubníky 10/25 s fázi min. 6 cm 
z důvodu zřízení umělé vodící linie. V místě vjezdů
k soukromým pozemkům byl betonový obrubník 
15/15 uložen jako zapuštěný.

 Chodník v ul. U Silnice v místní časti Přerov –
Lýsky

Úsek začíná napojením na stávající chodník v ulici 
U Silnice a končí na hranici parcel 412/3 a 434/1. 
Délka první části chodníku je 112,20 m, druhé části 
197,65 m, celková šířka je proměnlivá od okraje 
vozovky vzhledem ke konstrukčním možnostem. 
Chodník je lemován obrubníky 15/25 s fázi 15 cm 
při styku s vozovkou. Při styku se zelení byly
použity betonové obrubníky 10/25 s fázi min. 6 cm 
z důvodu zřízení umělé vodící linie. V místě vjezdů 
k soukromým pozemkům byl betonový obrubník 
15/15 uložen s fází 2 cm a obrubník chodníkový byl
v tomto místě zapuštěný.

 Chodník v ul. R. Stokláskové – Přerov
Chodník slouží jako přístupová cesta k bytovým do-
mům, budovám školství a tělovýchovy a umožňuje 
bezpečný pohyb chodců. Úsek začíná na rozhraní 
křižovatky R. Stokláskové a Svisle a končí na 
rozhraní křižovatek R. Stokláskové a Bratří Hovůr-
kových, jeho délka je 160,40 m. Rekonstrukce
spočívá v rozebrání stávajících vrstev, přehutnění, 
doplnění podkladních vrstev a v nahrazení nových 
betonových obrubníků a zámkové dlažby ve stáva-
jícím šířkovém, směrovém uspořádání a s drobnými 
výškovými úpravami do ± 3 cm. Chodník byl lemo-
ván obrubníky 10/25 při styku se zelení s fází min. 
6 cm z důvodu zřízení umělé vodící linie z pravé 
strany a obrubníky 10/25 zapuštěné z levé strany ve 
směru staničení z důvodu přirozeného odtoku vody 
z povrchu chodníku.

 Chodník v ulici Vinařské v obci Vinary –Přerov
Chodníky jsou navrženy podél stávající komunikace. 
Stávající úpravu povrchů tvořila asfaltobetonová 
komunikace, rodinné domy, předzahrádky a zatrav-
něné plochy kolem současné vozovky. Navržená 
komunikace pro pěší se skládala ze 2 úseků a bude 
sloužit jako přístupová komunikace pro pěší k rodin-
ným domům. Pravá strana úseku začíná na rozhraní 
parcel č. 2/1 a 60 a končí napojením na nově zrekon-
struovaný chodník ulice Za humny. Levá strana 
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začíná na rozhraní domu č. 119 a 80 a končí na roz-
hraní parcel č. 437 a 47/11. Celková délka chodníku 
je 227,06 m pravé části po směru staničení a 26,58 m 
levé části po směru staničení, celková šířka je pro-
měnlivá od okraje vozovky vzhledem ke konstruk-
čním možnostem. Chodník byl lemován obrubníky 
15/25 s fází 12 cm při styku s vozovkou, v místě 
mezi staničením byl obrubník snížen na fázi 8 cm 
a to pouze na délku vjezdu. Při styku se zelení byly
použity betonové obrubníky 10/25 s fázi min. 6 cm 
z důvodu zřízení umělé vodící linie. V místě vjezdů 
k soukromým pozemkům byl betonový obrubník 
15/15 uložen s fází 2 cm a obrubník chodníkový byl
v tomto místě zapuštěný.

Cyklostezka Želatovská
Stavba se nacházela v Přerově v ulici Želatovské          
v přidruženém dopravním prostoru průtahu silnice 
II/150 a dále podél této silnice až na hranici kata-
strálního území Přerov. Stezka byla navržena s bez-
pečnostním odstupem od silnice (4,6 – 5,0 m). První 
část stavby se nacházela v zastavěné části města, 
v nezastavěné pak stezka pokračuje na zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích podél silnice II/150. 
Na začátku byla cyklostezka napojena na místní 
komunikaci v ul. Petřivalského, na konci na již reali-
zovanou stezku, která pokračuje až do obce Želato-
vice. 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., kolaudační souhlas byl vydán 
v 02/2014. V roce 2014 čerpány finanční prostředky 
na úhradu vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Řešení převedení cyklistů pod mostem – cyklo-
stezka Grymov
Stavební objekt řeší napojení lávky přes Radslavický 
potok na stávající účelové komunikace na levém 
břehu řeky Bečvy. Realizace stavby byla dokončena 
v termínu dle smlouvy o dílo v 12/2013 společností 
SATES Morava spol. s r. o. V roce 2014 byly čerpány
finanční prostředky na úhradu konečných terénních 
úprav dle požadavku vlastníka pozemků.

Lávka U Tenisu
Předmětem je dodávka stavby "Lávka přes řeku 
Bečvu, U Tenisu v Přerově", a to v souladu s doku-
mentací pro provádění stavby zhotovené v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-

ších předpisů, vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. V roce 
2014 byla provedena demolice stávající konstrukce 
lávky a provedeno založení a betonáž železobe-
tonových pilířů nové lávky. 

Parkoviště v ul. Na Hrázi – Přerov
Současnou skladbu povrchu parkoviště tvoří stávající 
betonová dlažba a původní betonový obrubník. 
V okolí se nacházejí bytové domy a místní firmy. 
Stávající parkoviště vykazovalo poruchy, nerovnosti 
povrchu a nesplňovalo normové požadavky. Slouží 
jako dlouhodobé a krátkodobé parkovací stání pro 
osobní automobily obyvatel přilehlých bytových 
domů či nahodile parkujících obyvatel, příjezd i vý-
jezd je umožněn z ulice Na Hrázi. Parkoviště bylo
navrženo jako neprůjezdné. Rekonstrukce chodníku 
spočívala v rozebrání stávajících vrstev, přehutnění, 
doplnění podkladních vrstev a v nahrazení nových 
betonových obrubníků a zámkové dlažby ve stáva-
jícím šířkovém, směrovém uspořádání a s drobnými 
výškovými úpravami do ± 3 cm. Parkoviště je 
lemováno obrubníky 15/25 fáze 10 cm. Místo vjezdu 
na parkoviště je lemováno zapuštěným obrubníkem 
15/15 fáze 2cm a 15/15. Stavební práce realizovaly 
společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Hroší 
stavby Morava a. s. a COMMODUM spol. s r. o. 

Stavební úpravy ul. Kabelíkova – parkování
Jednalo se o změnu režimu provozu v dolní části ulice 
Kabelíkova (od hlavní vrátnice Meopty). Zavedení 
jednosměrného provozu na směrově oddělených 
komunikacích umožnilo vytvoření 2 parkovacích
pásů (podélné stání). Stavební úpravy spočívaly ve 
vytvoření plynulého nájezdu pro všechna vozidla 
jedoucí ve směru k ulici Dvořákova do části komu-
nikace, která sloužila pouze autobusové dopravě, ve 
vybudování ochranného ostrůvku na přechodu pro 
chodce vedoucího k hlavní osobní vrátnici Meopty 
a celkové opravě stávající autobusové zastávky 
MHD. Dopravní režim, včetně vyznačení podélného 
stání, byl vyznačen vodorovným a svislým doprav-
ním značením. Realizace stavby byla dokončena 
v termínu dle smlouvy o dílo společností SATES 
Morava spol. s r. o.
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Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov 
Laguna
Realizovaná stezka navazuje na stávající smíšenou 
stezku spojující Lávku přes řeku Bečvu a stezku
z parku Michalov směrem k Laguně. Cílem bylo 
umožnit chodcům a cyklistům bezpečnější a poho-
dlnější komunikační spojení v dané lokalitě. Stezka 
je navržena pro výstavbu v 1. etapě délky 291,6 m. 
Od začátku úseku je stezka navržena v šířce 4,0 m. 
Úsek je tvořen chodníkem šířky 1,6 m, cyklostezkou 
šířky 2,0 m a oddělen je hmatným pásem ze slepecké 
reliéfní dlažby šířky 0,4 m. Od staničení 29,14 m 
pokračuje stezka jako smíšená šířky 3,0 m až 
k napojení na stezku v areálu Velké Laguny. Podél 
stezky je zhotoveno veřejné osvětlení s 11 ks parko-
vých lamp neoslňujících přírodní rezervaci. Stavba 
byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo spo-
lečností SATES Morava spol. s r. o.

ZŠ U Tenisu – energetické opatření
Předmětem realizace byly stavební úpravy budovy 
ZŠ U Tenisu. Vzhledem k úspoře energie a zvyšujícím 
se požadavkům na tepelnou ochranu budov, došlo 
k zateplení obvodových stěn, k výměně stávajících 
oken a dveří a k zateplení některých částí střech
a teras. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad skuteč-
ného stavu s projektem a bylo nutno zadat nové 
výběrové řízení. Stavba byla zastavena do doby 
ukončení zadávacího řízení na dodatečné stavební 
práce, které byly realizovány 03-04/2014. Následně 
byly zahájeny stavební práce na dokončení 
komplexních stavebních úprav. Stavba dokončena 
společností PSS Přerovská stavební a. s., v termínu 
dle smlouvy o dílo.

ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení
Předmětem realizace byly stavební úpravy budovy 
ZŠ Svisle. V průběhu stavebních prací byl zjištěn 
nesoulad skutečného stavu s projektem a bylo nutno 
zadat nové výběrové řízení. Stávající stavební práce 
byly dokončeny v 11/2013 a předány investorovi 
k užívání. V roce 2014 byly realizovány dodatečné 
stavební práce. 

MŠ a ZŠ Hranická, Přerov – Předmostí, zateplení 
MŠ Pod Skalkou
Účelem stavebních úprav bylo zateplení vnějších 
obvodových stěn a tím zlepšení tepelně-technických 
parametrů obvodového pláště. Návrh řešení vycházel
z požadavků energetického auditu a rozsahu prací 
stanoveného investorem Všechny plochy fasády 
budou zatepleny vnějším tepelně izolačním kompo-
zitním systémem s izolantem polystyrén. V ostění 
a nadpraží výplní otvorů, na pilířích a dalších vytypo-
vaných místech bude použit grafitový polystyren 
v tloušťce 40 mm. Povrchová úprava byla navržena 
tenkovrstvou omítkou (silikonová omítka, roztíraná 
struktura), velikost zrna 2,0 mm popř. 2,5 mm (dle 
zvoleného systému). Smlouva o dílo mezi statutár-
ním městem Přerov a zhotovitelem PSS Přerovská 
stavební a. s., byla uzavřena dne 24.10.2014. Stavba 
bude zahájena při vhodných klimatických podmín-
kách v roce 2015.

Prezentace archeologických nálezů v Přerově
Byla zpracovávána projektová dokumentace pro 
prezentaci archeologických nálezů v ploše odkrytých 
základových artefaktů kostela sv. Marka a školy 
Jednoty českobratrské.

Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7 (IPRM)
V rámci této stavby bylo provedeno zateplení stáva-
jícího uličního i dvorního pláště objektu. Před prová-
děním zateplovacích prací na fasádách bylo nutné 
provést všechny úpravy na fasádě objektu, které 
zasahovaly do konstrukce zateplení. Jednalo se o osa-
zení kotev svodů hromosvodu, provedení oplecho-
vání, kotvení okenních a lodžiových květinových 
zábran, kotvení ocelového zábradlí dvorních lodžií 
ap. Všechny komponenty byly kotveny do původní 
fasády. Další stavební práce spočívaly v zateplení 
půdních prostor, úpravě podstřešních říms, výměně
střešní krytiny a podkladu, výměně poškozených 
částí krovu, opravě komína a dalších drobných pra-
cech přidružené stavební výroby – keramické 
podlahy, zámečnické a klempířské prvky, nátěry, 
sanační práce sklepních prostor, hromosvod, 
okapové chodníky apod. Stavební práce byly 
dokončeny v termínu dle smlouvy o dílo společností 
PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o. 

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitel-
nými odpady
Strategickým cílem projektu bylo vybudování 
koncového zařízení pro zpracování a využití 
separovaně sbíraných biologicky rozložitelných 
odpadů, které vznikají na území města Přerova. 
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Kapacita kompostárny a její vybavení umožní 
zpracování dosud nevytřiďovaných odpadů, jako 
jsou odpady z veřejného stravování (gastroodpady). 
Výstavba kompostárny umožní zpracovat celkem 
2 500 tun biologicky rozložitelného odpadu (BRO) 
ročně. Produktem zpracování budou komposty, pro 
různé agrotechnické použití na nezemědělských 
plochách v majetku města. Jednalo se o asfaltobeto-
novou plochu určenou k výrobě kompostu a mani-
pulaci se surovinami. Plocha byla zajištěna přísluš-
nými inženýrskými sítěmi. Z prefabrikovaných 
železobetonových dílců tvaru T a L byly provedeny 
boxy pro skladování surovin a přestřešeny lehkou 
ocelovou konstrukcí. Dne 09.06.2014 byly zahájeny 
stavební práce a tyto dokončeny do 31.07.2014. 
Součástí budoucího provozu byla i dodávka techno-
logického zařízení – vybavení strojní technologií, 
která zabezpečí zpracování BRO. Stavební práce 
a technologie dodána v termínech dle smlouvy a byl 
zahájen zkušební provoz.

Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská
Předmětem díla byly stavební práce vedoucí k vybu-
dování areálu sběrného dvora pro minimálně shro-
mažďování papíru, skla, plastů, objemného odpadu, 
nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný 
odběr elektrických a elektronických zařízení. Pro 
tyto účely slouží ocelová hala o rozměru 25 x 7 m 
s technickým zázemím pro obsluhu a venkovní zpev-
něná plocha, kde je umístěno 16 ks velkokapacitních 
kontejnerů pro objemný odpad. Celková plocha 
sběrného dvora je 1 000 m2, je oplocena s vjezdovou 
bránou. Veškeré inženýrské sítě jsou napojeny na 
stávající areálové rozvody. Kapacita sběrného dvora 
je dimenzována na 363 t/rok. Sběrný dvůr je umístěn 
v areálu zrušených vojenských kasáren v jeho 
jihovýchodní části v prostorách bývalého autoparku 
a výdejny PHM. Stavební práce byly dokončeny 
společností SWIETELSKY s. r. o., v termínu dle 
smlouvy o dílo včetně dodávek kontejnerů od 
společnosti MEVA – Ostrava, s. r. o.

Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná
Plánovaná stavební úprava počítá s celkovou revita-
lizací stávajícího vodního prvku, bude zde vytvořena 
odpočinková pěší zóna s novým vodním prvkem, 
dispozice dlážděných ploch je dána architekto-
nickým zpracováním mající za cíl zklidnit a využít 
k relaxačním účelům nevyhovující a z části zdevasto-
vanou původní infrastrukturu. Součástí bude nová 
technologie vodního prvku, osvětlení a koncepčně 
řešen pěší provoz. Smlouva o dílo se zhotovitelem 
SATES Morava s. r. o., byla uzavřena 22.09.2014. 
Stavební práce budou zahájeny při vhodných 
klimatických podmínkách.

Úprava prostoru před Pasáží
Koncepce plánovaného řešení je založena na 
zvýrazněné ose „náměstíčka“ pohledově navazující-
ho na pasáž. Smlouva o dílo mezi statutárním městem 

Přerov a zhotovitelem SATES Morava s. r. o., byla 
uzavřena dne 22.09.2014. Stavební práce dle 
projektové dokumentace budou zahájeny po sanaci 
betonových konstrukčních vrstev, v roce 2014 bylo 
provedeno pouze odbourání dlažby v zájmovém 
území.

Obnova zámeckého parku v Pavlovicích
V rámci navrhovaných úprav zeleně bylo určeno 
k pokácení 101 stromů. Převážná část dřevin urče-
ných ke kácení bude odstraňována z důvodu výrazně 
snížené provozní bezpečnosti a výrazně zhoršeného 
zdravotního stavu. U značné části ponechaných dře-
vin byla navržena pěstební opatření k zajištění jejich 
další existence, k výsadbě určeny alejové balové 
stromy o velikosti 16-18 cm a balové jehličnany 
o velikosti 200-250 cm. Dále dojde k dosadbě 
skupin keřů a obnovení travino-bylinného porostu. 
Pro lokální výsev bude použita regenerační travní 
směs. Akce bude realizovaná v roce 2015.

Revitalizace parku Michalov
Dřeviny určené ke kácení jsou ve špatném zdravot-
ním stavu a hrozí nebezpečí jejich samovolného 
pádu a způsobení úrazu osob a škody na majetku. 
Navržená opatření je nutno provést co nejdříve 
z hlediska zajištění provozní bezpečnosti. Navržené 
práce plně korespondují s Programem regenerace 
a rozvoje městského parku Michalov schváleným 
Městským zastupitelstvem v Přerově v únoru 2000. 
Obsahem projektu jsou pěstební opatření včetně 
kácení a dále nové, většinou náhradní výsadby 
stabilizující do budoucna stávající hmotu zeleně. 
Finanční prostředky na tuto akci nebyly v roce 2014 
čerpány.

Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, 
Smetanova 7
Předmětem stavby bylo vybudování sociálního 
zařízení pro veřejnost ze stávající garáže v dvorní 
části zástavby Smetanovy ulice č. 7 a 7a v Přerově. 
Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt ve tvaru 
„U“ s plochými střechami. V rámci stavebních úprav 
byly provedeny dispoziční úpravy s vytvořením 
odděleného sociálního zařízení pro ženy, muže a pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace     
v provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecně 
technických požadavcích zabezpečujících bezba-
riérové užívání staveb. Překonání výškové úrovně 
mezi stávajícím terénem a podlahou v objektu bylo
provedeno nájezdovou rampou s protiskluzovou 
úpravou. Stavební práce byly dokončeny společností 
Středomoravské stavby s. r. o. v termínu dle 
smlouvy o dílo.

Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor 
zámku v Přerově
Na tuto akci neproběhlo výběrové řízení, finanční 
prostředky nebyly v roce 2014 čerpány. Návrh 
interiéru po úpravě byl dodán až dne 11.12.2014.
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Oddělení správy ostatního majetku
a komunálních služeb

Oddělení zajišťovalo správu a údržbu zařízení 
a objektů v majetku města. Správa byla zajišťována 
prostřednictvím správců na základě uzavřených 
smluv především s TSMP s. r. o., firmou Konvička, 
VaK Přerov a. s., dále pak jinými subjekty na zákla-
dě smlouvy o dílo nebo objednávky. Předmětem 
údržby a oprav byly zejména komunikace a jejich 
součásti (dopravní značení, odvodnění, zábradlí aj.), 
dále pak vodárenská zařízení (kanalizace v místních 
částech, veřejné studny, svodnice, aj.), veřejná zeleň, 
dětská hřiště včetně doplnění o nové prvky, městský
mobiliář, veřejné osvětlení (výměna poškozených 
sloupů při haváriích), odstranění nepovolených 
skládek a následků vandalismu. V průběhu roku byl
prováděn odchyt holubů. V rámci technických 
a finančních možností byly průběžně řešeny úkoly 
dle usnesení Rady a Zastupitelstva města, případně 
výstupů z porad vedení města, požadavků občanů či
zástupců místních částí. Ze staveb nutno zmínit 
například opravu chodníku na ul. Kramářova, 
nájezdy pro vozidla HZS na tř. 17. listopadu, nábř. 
E. Beneše, opravu místních komunikací v místních 
částech Čekyně, Újezdec, Dluhonicích, cykloopatření 
ve městě, výměnu dopravního značení, spoluúčast na 
dětském hřišti „Rákosníček“ ul. Kozlovská, dětské 
hřiště v Újezdci, výsadbu stromů „Malý Noe“.
Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo 
realizováno: 16 akcí v rozsahu 100 – 500 tis. Kč, 
zpracováno 9 projektových dokumentací. Dále bylo 
vystaveno 260 objednávek a likvidováno 577 faktur.
Dále byly hrazeny náklady na údržbu kanalizací, 
veřejných rozhlasů, vodné, stočné, elektrickou
energii, akce stavebního charakteru (nové parkoviště, 
rozšíření veřejného osvětlení, úpravy komunikací).

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 
dřeva)

Rozpočet původní:                            2 250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 641 000,00 Kč
Plnění:                                               4 880 160,42 Kč
% plnění:                                                    184,8

K přeplnění příjmů došlo u těžby dřeva, a to z důvo-
du zvýšené kalamitní kůrovcové těžby.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 
v místních částech)

Rozpočet původní:                            100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Plnění:                                              691 457,00 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 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    12 100,00 Kč
% plnění:                                                            -

V této části příjmů se promítla jednorázová odměna 
na základě uzavřené Smlouvy o obstarání díla 
projektu "Rákosníčkova hřiště" v Přerově.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 
místa)

Rozpočet původní:                            1 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 500 000,00 Kč
Plnění:                                              1 492 600,00 Kč
% plnění:                                                    99,5

Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno zajištěním pla-
teb jednotlivých nájemců hrobových míst.

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
(TSMP, s. r. o.)

Rozpočet původní:                           3 661 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 661 200,00 Kč
Plnění:                                              3 894 950,51 Kč
% plnění:                                                    106,4

Jednalo se o příjmy od TSMP, s. r. o., např. za 
objekty zahradnictví Michalov, hřbitov, skládka 
Žeravice aj.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-
klace odpadů)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Plnění:                                               4 538 789,00 Kč
% plnění:                                                     189,1

Jednalo se o příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s., 
jako odměny za zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů. Vyšší plnění u těchto příjmů je 
z toho důvodu, že se v těchto příjmech promítly 
platby za 2 čtvrtletí roku 2013, které byly fakturo-
vány až v roce 2014.
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           140 000,00 Kč
Plnění:                                                  264 463,27 Kč
% plnění:                                                    188,9

Jednalo se o příjmy za sběr a svoz nebezpečného 
odpadu. Tyto příjmy jsou ovlivněny výší odměn za 
zpětný odběr elektrozařízení a to na základě smluv
se společnostmi 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 dlou-
hodobého majetku 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                 157 577,12 Kč
% plnění:                                                        -

Částka obsahuje příjmy za prodej 75 ks označníků, 
který byl uskutečněn na základě uzavřené kupní 
smlouvy. Jednalo se o neplánovaný příjem.

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 500,00 Kč
Plnění:                                                    10 500,00 Kč
% plnění:                                                      100,0

Jednalo se o přijaté neinvestiční dary od firem na 
stojany na kola.

Výdajová část rozpočtu

Pěstební činnost 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 500,00 Kč
Čerpání:                                              10 264,70 Kč
% čerpání:                                                    97,8

Finanční prostředky byly použity na úhradu správního 
poplatku za členství ve Svazu vlastníků obecních 
lesů (7 155 Kč), zpracování digitální porostní mapy 
na CD (1 694 Kč) a zajištění účasti spravovaného 
lesního majetku v procesu regionální certifikace lesů 
v systému (1 415,70 Kč).

Silnice

Rozpočet původní:                           2 586 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                         6 773 600,00 Kč
Čerpání:                                            4 045 207,31 Kč
% čerpání:                                                   59,7

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 stavební úpravy účelové komunikace Přerov 

Hvězdárna - osada Pod Tmeněm    11 733,00 Kč

 odvodnění účelové komunikace Přerov – Dluho-
nice lokalita Za humny     393 307,00 Kč

 oprava místní komunikace Dluhonice, ul.
     U Zbrojnice                                  387 515,00 Kč
 výměna dopravního značení za reflexní                                            

                                 204 138,00 Kč                      
 oprava místní komunikace, ul. Pod Dubičky, 

Újezdec                                          199 403,00 Kč
 oprava nájezdu k domu na ul. tř. 17. listopadu 4 
                                                            170 906,00 Kč 
 stavební práce na akci "Zřízení sjezdu pro hasiče 

Přerov-nábřeží dr. E. Beneše"       163 585,00 Kč
 lávku u Cizinecké policie, ul. Na hrázi -  

projektová dokumentace     156 090,00 Kč
 Lověšice, ul. U Parku – oprava vjezdu u domu č. 7 
                                                             118 642,00 Kč
 Újezdec, ul. Zahrádky – oprava komunikace           

                                                       112 300,00 Kč
 doplnění odvodnění místní komunikace Přerov -

Svisle                                             106 931,00 Kč
 rekonstrukci odvodnění části místní komunikace 

ul. Koliby                                        79 868,00 Kč
 opravu kanalizační přípojky od uliční vpusti

Dvořákova 47                                 65 900,00 Kč
 doplnění 2 ks uličních vpustí – Tršická před     

RD 41, Penčice                               62 968,00 Kč
 stavební úpravu části místní komunikace ul.       

U Stadionu                                    55 418,00 Kč
 opravu kanalizační přípojky uliční vpusti v ul. 

Nerudova, Třebízského      47 380,17 Kč
 opravu napojení uliční vpusti Jižní čtvrť

                                  33 728,00 Kč
 úpravu odkopů krajnice Žeravice, ul. Pod lesem

                                                28 738,00 Kč

Z plánovaných akcí nebyly realizovány např. oprava 
kanalizační vpusti na ul. Bratrská, chodník k zastávce 
MHD Kozlovice, ul. Na Vrbovcích, oprava komuni-
kace ul. U Žebračky, odvedení povrchových vod 
z prostoru místní komunikace ul. Bratrská, projektové 
dokumentace na parkování v ul. Na Marku, na ostrů-
vek s dopravním značením na ul. Sokolská, zpraco-
vání projektové dokumentace na sjezd do toku 
Bečvy pro vozidla HZS.
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Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet původní:                           1 077 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                         2 635 400,00 Kč
Čerpání:                                           1 020 058,09 Kč
% čerpání:                                                    38,7

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 úpravu rozšíření cyklokomunikací v Přerově 

                                            198 396,44 Kč
 ul. Tyršova – rekonstrukce ul. vpustí a jejich 

přípojek                                          89 098,00 Kč
 cykloopatření v ul. Kosmákova     80 054,00 Kč
 opravu schodiště u kaple Dluhonice 67 409,00 Kč
 provedení vodorovného a svislého dopravního 

značení akce "ul. Čechova"           54 192,00 Kč
 opravu chodníku Dvořákova 25-31 49 727,00 Kč
 zpracování projektové dokumentace Lávka pro 

pěší přes Bečvu U Loděnice            47 553,00 Kč
 opravu propadlé části chodníku před domem 

ul. tř. 17. listopadu 327/6                 45 943,70 Kč
 stavební úpravu odvodnění chodníku v Přerově, 

Trávník 19                                       43 551,89 Kč
 opravu schodů u domu ul. B. Němce 14
                                                               39 737,00 Kč
 sledování provizorního provozu lávky pro pěší 

přes Bečvu I/2014                            28 737,50 Kč
 opravu schodů za domem Pod Skalkou 9

                    16 553,00 Kč
 opravu zborcené šachty Šířava        14 702,00 Kč
 zpracování projektové dokumentace "Prodlouže-

ní zábradlí – podjezd Předmostí"    10 285,00 Kč
 odstranění nánosů – Žeravice, Pod Lapačem 
                                                                 8 501,00 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                     70 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   225 000,00 Kč
Čerpání:                   215 318,00 Kč
% čerpání:                   95,7

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  
 vybudování autobusové zastávky u nemocnice

                                                       193 118,00 Kč
 projektovou dokumentaci "Nástupiště a přístu-

pový chodník k zastávce MHD – točna v Kozlo-
vicích, ul. Na Vrbovcích"     22 200,00 Kč

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

Rozpočet původní:                            930 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 279 500,00 Kč
Čerpání:                                             891 034,51 Kč
% čerpání:                                                  69,6

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 opravu – nátok srážkových vod, ul. Jabloňová-

Slunečná, MŠ Čekyně                     56 459,00 Kč
 opravu části kanalizace parčík, ul. Dědina Lýsky
                                                              30 021,31 Kč
 vysečení a likvidace travní hmoty ze svodnic 

Přerov-Penčice                                23 693,00 Kč
 vysečení a likvidace travní hmoty ze svodnice  -

zimní stadion                                   19 707,00 Kč
 opravu propadlé kanalizační přípojky – sběrný 

kanál Optická                                  17 134,00 Kč
 opravu spoje betonového kanalizačního potrubí 

Přerov-Čekyně                                12 542,86 Kč
 havarijní opravu kanalizační šachty ul. Zámecká, 

Čekyně                                            11 253,00 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 na: 
 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,
 přípravy smluv, jejich rozeslání,
 přípravu podkladů pro fakturaci, rozeslání faktur 

včetně 1. upomínky,
 průběžné vedení majetkové a provozní evidence,
 kalkulace stočného,
 celkové výdaje dosáhly výše 618 800,80 Kč.

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Čerpání:                                                 72 260,70 Kč
% čerpání:                                                      72,3

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 demontáž starého veřejného rozhlasu Přerov –
      Dluhonice                                       41 902,00 Kč
 opravy místního rozhlasu v Čekyni 19 368,30 Kč
 opravu veřejného rozhlasu v místní části Přerov -

Újezdecc                                          8 439,40 Kč
 opravu místního rozhlasu v Kozlovicích
                                                                    917,00 Kč
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Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet původní:                  505 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                   534 800,00 Kč
Čerpání:                   487 145,42 Kč
% čerpání:          91,1

Finanční prostředky byly čerpány zejména na práce 
na vybudování Rákosníčkova hřiště. Společnost 
LIDL budovala v rámci svých aktivit v jednotlivých 
městech dětská hřiště. V roce 2014 bylo touto 
společností vybráno i město Přerov a osloveno ke 
spolupráci. V Radě města byla schválena smlouva 
o spolupráci a darování předmětného hřiště. Stavba 
hřiště se uskutečnila v srpnu 2014, slavnostní předá-
ní hřiště veřejnosti se uskutečnilo posledního srpna.
Společnost vybudovala hřiště v hodnotě 1 500 000 Kč, 
statutární město Přerov zajistilo přípravné (zpraco-
vání projektové dokumentace k územnímu souhlasu,

přístupový chodník, dopravní značení, likvidace 
původních herních prvků atd.) a dokončovací práce 
v částce 227 187 Kč. 
Dále byla hrazena dodávka a montáž herních prvků
– dětské hřiště Újezdec (157 181,42 Kč) a herního 
prvku Malá Dlážka 6-8 (99 977 Kč), vynětí ze ZPF 
(2 800 Kč).

Veřejné osvětlení

Rozpočet původní:                           7 821 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                         9 029 900,00 Kč
Čerpání:                                         8 325 742,72 Kč
% čerpání:                                                    92,2

Finanční prostředky byly čerpány zejména na
 platby elektrické energie na veřejné osvětlení

a platby elektrické energie PSP Technické služby
                                                          7 714 890,81 Kč 
 Újezdec, rozšíření veřejného osvětlení, Větrná -

tréninkové hřiště                            143 806,91 Kč
 osvětlení přechodu Velká Dlážka u Strojaře                

                                                       89 999,00 Kč
 opravu stožáru veřejného osvětlení křižovatka 

Velké Novosady-Kojetínská            54 744,00 Kč
 opravu výsuvného sloupku nám. TGM                                                                      

                                                        50 517,00 Kč
 opravu SSZ po poruše kabelu – přechod v ulici 

Hranická                                           48 715,00 Kč
 opravu stožáru veřejného osvětlení u přechodu 

na ul. Čechova                                 42 023,00 Kč

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                               980 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            880 000,00 Kč
Čerpání:                                              522 674,60 Kč
% čerpání:                                                    59,4

Finanční prostředky byly čerpány například na
elektrickou energii (235 523,60 Kč – Mádrův podjezd, 
nasvětlení Městského domu, podjezd Kojetínská),
kašny – vodné a stočné a poplatky za srážkové vody 
VaK Přerov, a. s. (287 151 Kč).

Komunální služby

Rozpočet původní:                         98 257 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        97 957 600,00 Kč
Čerpání:                                         97 956 186,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Technické služby města Přerova s. r. o., zajišťovaly 
na základě „Smlouvy o vykonávání sjednaných čin-
ností pro veřejnou zakázku na provedení komunál-
ních služeb pro statutární město Přerov“ správu, 
údržbu, provozování a opravy zařízení, objektů 
a dalšího vyčleněného majetku města. Předmětem 
těchto činností byly veřejné plochy včetně mobiliáře, 
veřejná zeleň, dětská hřiště, místní komunikace, 
svislé a vodorovnédopravní značení na komunikacích,

zimní údržba komunikací, veřejné osvětlení a svě-
telná dopravní signalizace, blokové čištění komuni-
kací, sběr psích exkrementů, systém nakládání s ko-
munálním a nebezpečným odpadem, park Michalov, 
Laguna a skatepark,veřejná pohřebiště města Přerova 
(Přerov, Předmostí, Lověšice, Henčlov, Dluhonice, 
Čekyně, Penčice), polesí Svrčov a NPR Žebračka, 
útulek pro zvířata a vodárenská zařízení. Požadavky 
nad rámec výše uvedené smlouvy byly řešeny na 
základě samostatných objednávek. 
Lze konstatovat, že úkoly v oblasti komunálních 
služeb byly plněny na dobré úrovni. Za sledované 
období nebyly zjištěny vážnější nedostatky ani 
nebyly řešeny závažnější stížnosti za strany občanů. 
Případné požadavky na odstraňování zjištěných 
nedostatků byly operativně řešeny. V závěru roku se
organizace podílela na likvidaci škod po ledové 
kalamitě a to odstraňováním dřevin a ořezy.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                              100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             557 700,00 Kč
Čerpání:                                               384 877,73 Kč
% čerpání:                                                     69,0

Finanční prostředky byly čerpány na:
 úpravu a rozšíření stanoviště ul. Šrobárova 
                                                             109 940,60 Kč
 rekonstrukci stanoviště pro 3 kontejnery v ul. 

Bratrská                                            54 027,00 Kč
 úpravu a rozšíření stanoviště na tříděný odpad 

v ul. Šrobárova                                41 412,25 Kč
 stavební úpravy kontejnerového stanoviště – ul.

Bratrská                                              3 000,00 Kč
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Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
(EKOKOM)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč
Čerpání:                                             179 566,80 Kč
% čerpání:                                               89,8

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu a rozší-
ření kontejnerového stání na tříděný komunální odpad 
v ulici Kozlovská (131 807,80 Kč) a výstavbu kontej-
nerového stanoviště na tříděný komunální odpad –
ul. Široká Přerov - Újezdec (47 759,00 Kč). Částka 
2 200 000 Kč byla přesunuta na nákup odpadových 
nádob, který zajišťovaly TSMPr s. r. o., v rámci 
smlouvy o sjednaných činnostech.

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             250 000,00 Kč
Čerpání:                                              220 952,00 Kč
% čerpání:                                                 88,4

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

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřej-
ných prostranství aj.)

Rozpočet původní:                           5 652 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                          7 241 800,00 Kč
Čerpání:                                         6 263 333,17 Kč
% čerpání:                                                    86,5

Finanční prostředky byly čerpány zejména na tyto 
akce:
 kácení a ořezy stromů, frézování pařezů
                                                             690 496,00 Kč
 úhradu ztráty z provozu veřejných WC 
                                                             323 439,00 Kč
 sečení nepředaných ploch              220 007,00 Kč
 úpravu poutače Předmostím až do pravěku
                                                             187 227,00 Kč
 odchyt holubů a sběr vajíček         176 710,00 Kč
 posun oplocení, terénní úpravy Kratochvílova 

40/1, přesun hydrantu                    169 709,73 Kč
 nákup stojanů na kola                    163 368,90 Kč
 výměnu písku v pískovištích         143 920,00 Kč
 správu a údržbu skleníku v Michalově
                                                             93 158,00 Kč
 znalecký posudek č. 184/2014 – posouzení 

provozní bezpečnosti stromů           79 000,00 Kč
 deratizaci                                         57 172,50 Kč
 opravu laviček, dětských hřišť a herních prvků
                                                              43 058,00 Kč
 sečení kolem cyklostezek               21 780,00 Kč

Dále byla čerpána částka 3 150 000 Kč na správu                
a údržbu veřejné zeleně – část města – jiný správce, 
kdy firma Konvička s. r. o., zajišťovala po celý rok 
2014 činnosti na úseku správy a údržby veřejné 

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 objed-
návek, případně výběrového řízení (např. náhradní 
výsadby, výměna písku v pískovištích). Smluvní 
práce byly provedeny ve sjednaných termínech 
a dobré kvalitě, případné nedostatky operativně 
odstraněny. Firma spolehlivě reagovala i v případě 
havárií (pád stromu, poškození hřiště, nepovolené 
skládky) jak z vlastní iniciativy, tak z podnětu správ-
ce majetku, ale i na podněty občanské veřejnosti. 
V závěru roku se firma podílela na likvidaci škod po 
ledové kalamitě a to odstraňováním dřevin a případ-
ně ořezy.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          6.280.300,00 Kč
Čerpání:                                            5 970 339,69 Kč
% čerpání:                                                     95,06

Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí
Finanční prostředky byly použity na realizaci stavby 
a vyhotovení geometrického plánu (1 054 773,69 Kč).

Předlažby chodníků – Penčice, ul. Tršická
Částka ve výši 572 271 Kč byla použita na rekon-
strukci chodníků na ul. Tršická v Penčicích, a to 
I. etapy – ke koupališti. Na zbývající část rekon-
strukce (II. etapy) v délce 72 m v době dokončení
stavby nebylo vydáno stavební povolení. 

Systém pro separaci a svoz BRKO
Finanční prostředky byly použity na nákup kompos-
térů a odpadových nádob. Ve sledovaném období 
došlo u této akce k překročení stanoveného finanč-
ního limitu.
Tato akce byla kryta rozpočtem ve výši 6 100 000 Kč. 

Protože bylo první výběrové řízení zrušeno, bylo 
vypsáno druhé. Dodavatel nádob byl vybrán 
22.10.2014 a příslušné smlouvy uzavřeny 14.11.2014.
Celková vysoutěžená částka činila 5 108 015 Kč. 
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Dodávky měly být uskutečněny následovně:
 600 ks kompostérů a' 1 766,60 Kč   1 059 960 Kč 
 400 ks kompost. sil a' 955,90´Kč        382 360 Kč 
 1 500 ks nádob 240 l a' 828,85 Kč  1 243 275 Kč 
Celkem dodávka za 2 685 595 Kč včetně DPH.
Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel 
informaci, že z důvodu čerpání dotace z OPŽP bylo
podmínkou uhradit v roce 2014 60% vysoutěžené 
částky, tj. 3 064 809 Kč, přičemž dne 20.11.2014 
bylo požádáno o převod z částky kryté rozpočtem ve 
výši 6 100 000 Kč zbývajících 40 % finančních
prostředků, tedy částku ve výši 2 043 206 Kč do 
rozpočtu na rok 2015. Dne 23.12.2014 odbor obdr-
žel od dodavatele nádob firmy AB Plus CZ s. r. o.,
faktury v částkách 2 900 975 Kč a 1 442 320 Kč 
tedy celkem 4 343 295 Kč, přičemž finanční krytí na 
rok 2014 bylo 4 056 494 Kč. Z obavy, aby nedošlo 
k nedočerpání stanoveného limitu a tím porušení 
podmínek dotace v případě vrácení jedné z faktur, 
byly proto uvedené faktury 29.12.2014 proplaceny. 
Tímto však došlo k překročení účelově vázané 
částky kryté rozpočtem pro rok 2014, a to ve výši 
286 501 Kč.

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

Rozpočet původní:                                 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                             105 400,00 Kč
Čerpání:                                              105 355,00 Kč
% čerpání:                                               100,0

Finanční prostředky byly čerpány na:
 nákup 1 dvojkotce pro útulek          56 340,00 Kč
 materiál na vybudování plochy        38 865,00 Kč
 nákup čipů                                          9 654,00 Kč
 kastrace kočky                                      496,00 Kč

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 31.12.2014:  
 bytové jednotky celkem 1 435, z toho např.:
- školnické byty (ZŠ Předmostí, Sportovní 1)      1
- ostatní byty (areál kina Hvězda, 3 byty Horní 

nám. 10)                                                               4
- Hranická 29 (volné byty, drženo pro Mamutov) 3
- Grymovská 47 (volný byt dříve IV. kategorie, 

drženo pro klub důchodců v Kozlovicích)          1
- 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                    124
 nebytové prostory                                              90
 ostatní objekty                                                     1

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 byla sjed-
nána 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 na základě smluv o dílo realizaci 
9 staveb (akcí) v rozsahu 100-500 tis. Kč bez DPH
a 4 stavby (akce) v rozsahu nad 500 tis. Kč bez DPH.
V souvislosti se správou a údržbou majetku města 
bylo vystaveno 733 objednávek, cca 160 platebních 
poukazů a likvidováno cca 1 330 faktur. Uzavřeny 
byly 2 smlouvy o dílo, u kterých bude vlastní prove-
dení až v roce 2015. Nájemních smluv včetně přísluš-
ných evidenčních listů k bytovým jednotkám bylo 
uzavřeno 327. U 736 bytů bylo provedeno zvýšení 
nájemného o roční míru inflace za rok 2013, která
činila 1,4%.

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

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

 příprava, zpracování, projednávání potřebných 
podkladů a konzultací pro akce Integrovaného 
plánu rozvoje města – Přerov jih,

 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,

 spolupráce s kanceláří exekutora při vymáhání 
dluhů a exekučního vystěhování z bytů,  
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 zajišťování bezúplatných převodů movitého ma-
jetku, věcí bývalých nájemců, kteří byli exekučně 
vystěhováni. V případech, kdy dochází na základě 
rozhodnutí soudu k vyklizení bytů, musí být 
jejich movité věci na dobu 6 měsíců pronajíma-
telem uschovány. S ohledem na to, že k vyzved-
nutí věcí ve většině případů nedocházelo a sklad 
byl již plný, byl podán 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 
prostřednictvím 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:                        26 100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       26 100 000,00 Kč
Plnění:                                             28 794 269,01 Kč
% plnění:                                                      110,3

Plánování výše příjmů z pronájmu bytových 
jednotek bylo velmi složité vzhledem k dokončování 
(2. etapy) privatizace bytového fondu statutárního 
města Přerova. Vzhledem k složitému procesu nelze 
předem odhadnout počet prodaných bytových jedno-
tek v daném období a počet volných bytů v průběhu 
roku.  
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 u bytů se sníženou kvalitou 
42,30 Kč/m2, což odpovídá maximálnímu využití 
možností deregulace nájemného, daných zákonem 
107/2006 Sb., jeho prováděcích předpisů a přísluš-
ných usnesení orgánů obce. Usnesením Rady města 
Přerova ze dne 19.03.2013 bylo schváleno zvýšení 
nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastně-
ných statutárním městem Přerov o roční míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného 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 nájem-
ného tímto způsobem. Nájemné v těchto bytech tedy 
od výše uvedeného data činí 48,55 Kč/m2 u stan-
dardních bytů a 43,69 Kč/m2 u bytů se sníženou 
kvalitou. Dále bylo usnesením ze dne 29.01.2014 
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 2013, tedy o 1,4 %, a to s účinností 
od 01.05.2014. Zvýšení bylo aplikováno u 736 bytů.  
Ke konci roku 2014 bylo vedení města Přerova 
upozorněno na chybějící koncepci bydlení, kterou je 
nutno zpracovat. 
Dále je nutné upozornit, že příjmy, tj. výběr nájmu 
a služeb bude v dalších letech složitější, poněvadž 
statutárnímu městu Přerov zůstávají a zůstanou po 
dokončení privatizace většinou domy a byty s nízko-
příjmovým 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:                            2 600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 197 000,00 Kč
Plnění:                                               4 300 359,01 Kč
% plnění:                                                     134,5

U nebytových prostor pronajímaných i nepronajíma-
ných (kryty civilní ochrany, kotelny, výměníkové 
stanice apod.) v privatizovaných domech byla výše 
příspěvku do fondu oprav daná jednotlivými spole-
čenstvími vlastníků jednotek domu (dále SVJ) 
a finanční prostředky byly zajištěny a zasílány 
měsíčně. Vybrané nájemné u pronajímaných nebyto-
vých prostor v privatizovaných domech pokrylo
jejich údržbu (vnitřní vybavení včetně příslušenství), 
vklady do fondů oprav SVJ (společné prostory 
domu), nepronajímané nebytové prostory byly
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 aby 
byly tyto nebytové prostory uživateli převedeny.
V průběhu roku probíhala jednání se společností 
Teplo Přerov a. s., ohledně odkupu prostor, kde byly 
umístěny objektové předávací stanice a 15.09.2014 
byl Zastupitelstvem města Přerova schválen převod 
9 nebytových jednotek do vlastnictví společnosti 
Teplo Přerov a. s., na základě jehož usnesení byly 
připravovány kupní smlouvy. U dalších 7 nebyto-
vých prostor neprojevilo Teplo Přerov a. s., zájem 
o jejich odkup, jelikož užívalo pouze minimální část 
z celého prostoru. Jednání o jejich odkupu tedy 
probíhala s jednotlivými SVJ.
Dále bylo odborem správy majetku a komunálních 
služeb navrženo vyřazené kryty civilní ochrany 
odprodat vlastníkům jednotek, nebo přímo SVJ. 
U nevyřazených krytů CO, tzv. mírově využívaných 
jako sklepní kóje, je nutné zvážit přípravu včetně 
finančního zabezpečení (zaměření, velikost ploch, 
určení budoucích nájemců atd.) pronajmutí dosavad-
ním uživatelům z řad vlastníků bytů v privatizova-
ných domech. Ve 2. pololetí roku probíhala jednání 
s jednotlivými SVJ, ze kterých vyplynulo, že odkup 
za cenu dle znaleckého posudku je pro SVJ nereálný 
a bylo nutné zvážit jiné možnosti převodu těchto 
nebytových jednotek. Jednou z nich mohla být změna 
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prohlášení vlastníka, kdy by se nebytový prostor 
změnil na společnou část domu. Na základě zjiště-
ných skutečností, byl do orgánů města připraven 
materiál, kterým by se schválila možnost převodu 
výměníkových stanic a CO krytů do vlastnictví SVJ 
právě zmíněnou změnou prohlášení vlastníka. Tento 
možný postup byl schválen Zastupitelstvem města 
Přerova dne 15.09.2014 a na stejném zastupitelstvu 
byl projednáván také materiál, kdy SVJ Jižní čtvrť 
II/14, 15, 16 požádalo o odkup prostoru vyřazeného 
úkrytu civilní ochrany za cenu ve výši 50 % z ceny 
znaleckého posudku. Tato žádost byla schválena. Po 
schválení obou usnesení pokračovala jednání na 
úrovni výborů jednotlivých SVJ s vedením odboru 
správy majetku a komunálních služeb. Někteří 
zástupci SVJ (6) byli ochotni ihned požádat o vypra-
cování znaleckého posudku na odhad ceny. Ostatní 
nechtěli rozhodovat o takové věci bez projednání na 
řádné schůzi SVJ s ostatními členy společenství.

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

Rozpočet původní:                2 900 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                2 900 000,00 Kč
Plnění:                  3 088 818,00 Kč 
% plnění:            106,5 

U bytů zvláštního určení v domech zvláštního určení 
s pečovatelskou službou (DPS) činilo od 01.06.2013      
u nově uzavíraných nájemních smluv 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. Stejně 
jako u bytů v domech ostatních se i v těchto bytech, 
kde byla ve smlouvě inflační doložka, navyšovalo 
nájemné o roční míru inflace. Nájemné v roce 2014 
u bytů v DPS s novou nájemní smlouvou po aplikaci 
inflace (od 01.05.2014) činilo 35,49 Kč. Dále bylo
opakovaně navrhováno zvážit sociálně citlivou a pro-
blematickou záležitost a to, aby v orgánech města 
bylo co nejdříve projednáno zvýšení nájemného 
u bytů zvláštního určení – u bezbariérových bytů. 

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

Rozpočet původní:                          24 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        26 317 000,00 Kč
Plnění:                                           26 561 443,99 Kč
% plnění:                                                     100,9

Jednalo se o zálohy na teplo, vodné, stočné, 
společnou elektřinu, plyn, úklid, komíny aj., tzn.       
o veškeré zálohy na služby spojené s bydlením          
a užíváním nebytových prostor. U těchto služeb byly
dodavateli vystavovány faktury, a ty hrazeny městem 
na základě uzavřených smluv za všechny nájemce. 
Na úhradu těchto nákladů byly vybírány zálohy od 
jednotlivých nájemců.  

Ceny služeb byly rozúčtovávány na jednotlivé 
nájemce vždy jednou za rok. Od 01.01.2014 vstoupil 
v platnost nový zákon č. 67/2013, který upravuje 
problematiku vyúčtování služeb spojených s uží-
váním bytů a zavádí některé podstatné změny ve 
vyúčtování služeb. Zákon, který se bude vztahovat 
poprvé na vyúčtování roku 2014, stanovuje podmínky 
pro stanovení záloh za služby, rozúčtování, vyúčto-
vání a vypořádání nákladů na služby. Pojem služby, 
se kterým zákon pracuje, jsou služby přímo spojené 
s užíváním bytů. Nevztahuje se tedy např. na údržbu 
a opravy domu, revize apod.
Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných 
s užíváním bytu byla stanovena jako 1/12 předpoklá-
daných ročních nákladů a dle počtu osob hlášených 
v bytě, pokud se nájemce a pronajímatel nedohodli 
jinak, např. podle posledního zúčtovacího období, 
nebo z ceny odvozené z předpokládaných cen běžné-
ho roku, jestliže některé služby v uplynulém období 
nebyly placeny nebo poskytovány. Pronajímatel měl
právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře 
odpovídající změně ceny služby nebo z dalších
oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo 
kvality služby, změny v počtu osob v bytě. 
U této položky byly mimo jiné účtovány přeplatky 
uhrazené dodavateli služeb na účet statutárního 
města Přerova v souvislosti s vyúčtováním záloho-
vých plateb uhrazených v roce 2013, jejichž vyúčto-
vání dodavatel provedl až v roce 2014. 
Plnění bylo ovlivněno zejména platební morálkou 
nájemců a množstvím dlužníků. 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí  

Rozpočet původní:                             500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 443 000,00 Kč
Plnění:                                              4 482 334,00 Kč
% plnění:                                                     310,6

Prodej bytových jednotek byl v privatizovaných do-
mech zajišťován formou výběrového řízení tzv.
obálkovou metodou. Zastupitelstvem města Přerova 
byla schválena výjimka z postupu dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů 
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů“ pro úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – doprodeje 22 volných bytových jednotek
bez ohledu na pohledávku na bytě váznoucí s tím, že



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

– 83 –

uvedené bytové jednotky budou prodávány formou 
výběrového řízení tzv. obálkovou metodou za 
vyvolávací cenu 60 % ceny v místě a čase obvyklé 
dle znaleckého posudku, určené dle aktuálně platných 
oceňovacích předpisů a pohledávky na těchto bytech 
váznoucí nebudou postupovány kupujícím bytových 
jednotek na nichž váznou. Do výběrového řízení 
s termínem podání přihlášek do 23.05.2014 bylo 

podáno 86 nabídek a všechny byty byly vydraženy. 
Konkrétní kupující byli schváleni na 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova. K 31.12.2014 byly 
ceny k 13 bytům uzavřeny smlouvy a zaplaceny 
kupní, u 3 bytů byla smlouva podepsána, ale kupní 
cena nebyla uhrazena (prověřována možnost odstou-
pení od smlouvy). U 6 bytů schválený kupující 
odstoupil od koupě. 

Výběrové řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 23.05.2014 – prodej bytu se 
neuskutečnil, kupující odstoupili od kupní smlouvy

adresa
číslo
bytu

velikost bytu
cena

minimální
nabídnutá cena

Jižní čtvrť I, č. p. 2468, č. or. 13 1.NP 
(volný byt)

1
2 + 1

50,51 m²
420 000,00 488 000,00

Jižní čtvť I, č. p. 2470, č. or. 15
1 NP (volný byt)

1
2 + 1

50,54 m²
420 000,00 488 000,00

Jižní čtvrť II, č. p. 2551, č. or. 15 
2. NP (volný byt)

3
2 + 1

60,66 m²
462 000,00 532 000,00

Náměstí Svobody, č. p. 1963, č. or. 4 
4. NP (volný byt)

18
2 + 1

80,25 m²
408 000,00 474 000,00

Jilemnického, č. p. 2505, č. or. 7
3. NP (volný byt)

5
2 + 1

55,10 m²
372 000,00 432 000,00

Jižní čtvrť III, č. p. 2519, č. or. 9 
3. NP (volný byt)

6
2 + 1

51,57 m²
342 000,00 404 000,00

celkem x x 2 424 000,00 2 818 000,00

Výběrové řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 23.05.2014 – byty prodané

adresa
číslo
bytu

velikost bytu
cena

minimální
nabídnutá cena

Na Odpoledni, č. p. 2178, č. or. 2
1. NP (volný byt)

2
2 + 1

72,24 m²
330 000,00 398 000,00

Mervartova, č. p. 49, č. or. 3
4. NP (volný byt)

14
1 + 1

54,50 m²
270 000,00 310 500,00

Mervartova, č. p. 629, č. or. 7 
1. NP (volný byt) 

1
1 + 1

44,26 m²
228 000,00 290 000,00

Mervartova, č. p. 629, č. or. 7
4. NP (volný byt)

15
1 + 1

52,64 m²
264 000,00 325 000,00

Náměstí Svobody, č. p. 1963, č. or. 4
3. NP (volný byt)

12
1 + 1

57,56 m²
300 000,00 366 000,00

Náměstí Svobody, č. p. 1963, č. or. 4
4. NP (volný byt)

17
1 + 1

56,90 m²
150 000,00 222 222,00

Jilemnického, č. p. 2503, č. or. 3
1. NP (volný byt)

2
2 + 1

54,76 m²
330 000,00 431 000,00

Jilemnického, č. p. 2531, č. or. 4
3. NP (volný byt)

6
2 + 1

54,79 m²
372 000,00 452 328,00

Jilemnického, č. p. 2532, č. or. 6
1. NP (volný byt)

1
2 + 1

55,18 m²
336 000,00 436 449,00

Na Odpoledni, č. p. 2382, č. or. 4
2. NP (volný byt)

5
1 + 1

48,97 m²
216 000,00 271 000,00

Optická, č. p. 2698, č. or. 10
5. NP (volný byt)

17
2 + 1 + balkon

52,62 m²
402 000,00 480 000,00

Jižní čtvrť II, č. p. 2600, č. or. 1 
1. NP (volný byt)

1
2 + 1

52,04 m²
300 000,00 378 000,00

Jižní čtvrť II č. p. 2600, č. or. 1 
2. NP (volný byt)

4
2 + 1

51,69 m²
342 000,00 420 000,00

celkem x x 3 840 000,00 4 780 499,00
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Výběrové řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 23.05.2014 – seznam prodaných 
bytů, kde byla smlouva podepsána, ale nebyla uhrazena kupní cena

adresa
číslo
bytu

velikost bytu
cena 

minimální
nabídnutá cena

Jižní čtvrť III, č. p. 2520, č. or. 8
1. NP (volný byt)

2
2 + 1

55,91 m²
330 000,00 380 000,00

Jižní čtvrť III, č. p. 2519, č. or. 9
2. NP (volný byt)

4
2 + 1

53,43 m²
342 000,00 390 000,00

Jižní čtvrť III, č. p. 2519, č. or. 9
3. NP (volný byt) 

5
2 + 1

54,82 m²
318 000,00 366 000,00

celkem x x 990 000,00 1 136 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti 
o byt aj.)

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    23 221,50 Kč 
% plnění:                                                           -  

Jednalo se zejména poplatky za účast ve výběrovém 
řízení tzv. obálkovou metodou, dále pak fakturace 
tzv. skladného za uskladnění věcí vystěhovaných při 
exekuci nájemce. Tyto věci po rozsudku soudu 
připadly Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a tudíž skladné bylo účtováno právě 
tomuto úřadu. Poslední část tvořil poplatek za 
žádosti o výměnu bytu (v současné době se povoluje 
„výměna bytu“ pouze u bytů obecních). Vždy však 
musí dojít k ukončení nájmu k bytu původnímu
a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu novému. 

Neidentifikovatelné příjmy

Rozpočet původní :                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený :                0,00 Kč 
Plnění :                       52 151,00 Kč 
% plnění :                                  -

Jednalo se o nevyzvednuté přeplatky z vyúčtování 
služeb za rok 2013, vratky nájemného v případě 
např. úmrtí nájemce, poskytnuté slevy z nájemného 
aj. Tyto prostředky nemohly být v roce 2014 vypla-
ceny např. z důvodu neukončeného dědického řízení. 

DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY

K 31.12.2014 bylo evidováno 390 dlužníků (dluhy 
na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 
jednotkách), z toho u 191 dlužníků byl dluh do výše 
15 000 Kč, u 144 dlužníků dluh ve výši 15 001 Kč až 
50 000 Kč, 47 dlužníků dlužilo v rozmezí 50 001 Kč 
až 100 000 Kč a 8 jich dlužilo více jak 100 000 Kč. 
Porovnání počtu dlužníků s předchozími roky je 
uvedeno v následující tabulce.

dlužná částka v Kč
počet dlužníků

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

do 15 000 253 215 191

15 001 až 50 000 156 148 144

50 001 až 100 000 33 38 47

100 001 a více 10 11 8

celkem 452 412 390

Ze 390 dlužníků již 294 nebydlelo v bytech, na které 
se dluh vázal. K 31.12.2014 bylo sepsáno 14 výpo-
vědí z nájmu bytů, podáno 26 žalob o vyklizení bytu,
6 návrhů na výkon rozhodnutí o vyklizení bytu, 

náhradního bytu, náhradního ubytování a přístřeší, 
78 návrhů na nařízení exekuce (vymáhání dlužných 
částek přes exekutorskou kancelář) a v 5 případech 
bylo provedeno vyklizení bytu (viz tabulka). 

E X E K U C E  (vystěhování)

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Uskutečněné exekuce 23 19 5

Byt předán dobrovolně - - -

Exekuce neuskutečněna 1 - 3

Celkem nařízené exekuce 24 19 8

Exekuce proběhly v 5 případech bez náhrady. 
K neuskutečnění 3 exekucí došlo z důvodu, že ve 

2 případech nájemce zemřel a v 1 případě nájemce 
dluhy uhradil a požádal o opětovné přidělení bytu.
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Dlužné nájemné + služby k 31.12.2014 za byty (údaje v Kč)

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem

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

1999 – 2014 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

1993 – 1998 k 31.12.2014 13 365,00       22 932,00               0,00 36 297,00

1999 – 2014 k 31.12.2014 5 845 072,00 3 258 777,00    996 209,00 10 100 058,00

celkem k 31.12.2014 5 858 437,00 3 281 709,00    996 209,00 10 136 355,00

DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2014 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč) 

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem

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

1993 – 1998 k 31.12.2014        35 223,00      0,00              0,00 35 223,00

1999 – 2014 k 31.12.2014      462 214,69    63 000,50   2 413,00      527 628,19

celkem  k 31.12.2014      497 437,69    63 000,50   2 413,00      562 851,19

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství 

Rozpočet původní:                         28 894 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        36 155 200,00 Kč
Čerpání:                                          31 976 944,13 Kč
% čerpání:                                                     88,4

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby, 
odstraňování havárií, vklady do fondů za byty ve 
vlastnictví statutárního města Přerova v privatizova-
ných domech, vyúčtování služeb, přefakturace apod. 
realizované v objektech bydlení,bytových jednotkách.

V rámci služeb byly finanční prostředky čerpány pře-
devším na: 
 odečty a vyúčtování topení            84 366,78 Kč
 poplatky za správu u privatizovaných domů 

                                                     520 230,00 Kč
 právní služby                                 446 465,00 Kč
 periodické revize plynovodu a kontrolu 

plynových zařízení                        111 586,20 Kč
 periodické revize elektroinstalace  73 447,00 Kč
 revize hasících přístrojů a požární vody

                                                         54 598,28 Kč
 držení havarijní služby elektro       59 194,00 Kč
 držení havarijní služby plyn a voda 39 736,00 Kč
 deratizace                                         49 007,60 Kč
 údržba zeleně                                   37 994,00 Kč
 náklady spojené s prodejem volných bytů 
                                                               30 492,00 Kč
 znalecké posudky                            24 048,00 Kč
 Gen. Štefánika 4 – projektová dokumentace na 

výměnu střešní krytiny                    18 684,87 Kč
 Bartošova 22 – projektová dokumentace na

výměnu elektroinstalace ve společných 
prostorách                                       17 666,00 Kč

 Žerotínovo náměstí 44 – archeologický průzkum 
                                                       11 950,00 Kč

Dále bylo prováděno čištění kanalizace, revize 
elektroinstalací, plynoinstalací a hromosvodů, čiště-
ní dešťových žlabů, údržba zeleně, vyklizení bytů, 
půd, sklepů, apod.
V rámci oprav a údržby včetně odstraňování havárií 
u bytů byly realizovány například tyto akce:
 opravy volných bytů                   1 274 446,00 Kč
 Žerotínovo náměstí 44 – opěrná zeď II. etapa  

                                                       580 351,09 Kč
 Žerotínovo náměstí 44 – opěrná zeď I. etapa 
                                                             311 401,78 Kč 
 Jižní čtvrť II/6,7,8,9 – převložkování komínů 

včetně souvisejících prací              362 169,50 Kč
 Gen. Štefánika 4 – výměna části vodoinstalace     

a kanalizace (havárie)                    290 811,13 Kč
 Na hrázi 30 – výměna oken a dveří do domu       

a dvora                                           257 220,50 Kč
 Na hrázi 24 – výměna oken a dveří do dvora 
                                                             226 188,90 Kč
 Na hrázi 26 – výměna oken a dveří do dvora 
                                                             214 948,80 Kč
 Na hrázi 28 – výměna oken a dveří do dvora 
                                                             207 535,90 Kč
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 Denisova 6, 8, 10, 12 – výměna rozvodů domá-
cích telefonů včetně tabel elektrického vrátného 
                                                         98 276,47 Kč

 Kojetínská 5 – odstranění omítky fasády a pro-
vedení cementového postřiku          85 043,65 Kč

 Osmek 5 – havarijní oprava lodžií nad vstupem 
do domu                                           68 798,75 Kč

 opravy požárních zařízení                65 361,22 Kč
 Kojetínská 26 – havarijní oprava schodů 

do sklepních prostor                         53 931,55 Kč
 Husova 9, byt č. 1 – výměna zařizovacích 

předmětů                                          45 715,95 Kč
 Kainarova 12 – oprava fasády a vydláždění 

chodníku ve dvoře                           45 681,13 Kč
 výměny vodoměrů                           45 543,12 Kč
 Husova 17 – frézování a vložkování komínů 
                                                               44 447,50 Kč
 gen. Štefánika 4 – zřízení domácích telefonů 

včetně tabla a prací souvisejících    35 140,58 Kč
 nám. Fr. Rasche 3 – odstranění omítek a nové 

sanační v bytech č. 1 a 2                  34 282,65 Kč
 Kojetínská 24 – oprava bytu č. 5 po exekuci 
                                                               32 878,50 Kč
 Jižní čtvrť IV/1, byt č. 1 – montáž 3 ks 

plynových topidel                            32 398,95 Kč
 Husova 7, byt č. 5 a 8 – výměna rozvodů vody 

                                                         30 777,00 Kč
 Kainarova 12 – vymalování společných prostor 

domu                                               27 070,00 Kč
 Kojetínská 28 – oprava schodů do sklepa  

                                                         26 469,55 Kč
 gen. Štefánika 7, byt č. 6 – dodání elektrického 

boileru, topidla a úprava elektroinstalace 
                                                         26 799,82 Kč

 nám. Fr. Rasche 7 – vymalování společných 
prostor domu                                    25 748,00 Kč

 Husova 11, 13, 17 – zazdění sklepních oken 
                                                         24 104,00 Kč

 gen. Štefánika 4, byt č. 1 – vložkování komínu 
                                                        21 999,50 Kč

 Škodova 33, byt č. 7 – oprava sprchového koutu 
                                                         21 129,07 Kč

 Osmek 5, byt č. 25 – výměna vany, umyvadla      
a dřezu                                             18 805,95 Kč

 Osmek 7, byt č. 37 – výměna vany a umyvadla 
                                                        16 294,35 Kč

 Kopaniny 12, byt č. 1 – výměna vany, umyvadla 
a dřezu                                              15 323,75 Kč

 Kratochvílova 14, byt č. 2 – provedení 
termoizolační omítky                     14 579,70 Kč

Dále byly prováděny opravy malého rozsahu, výměny
zařizovacích předmětů, odstraňování havárií, zajištění 
volných bytů, aktuální opravy a údržba plynoinsta-
lací, zdravoinstalací, elektroinstalací, porevizní opra-
vy, zednické práce, nátěry konstrukcí, výměny podla-
hových krytin, malby, opravy kanalizace, výměny 
klempířských prvků, stolařské a zámečnické práce, 
opravy střešní krytiny, výtahů, dveří apod. 

Dalším výdajem u bytů ve vlastnictví města v priva-
tizovaných domech byly příspěvky do fondu oprav 
dané jednotlivým SVJ domů zasílané měsíčně, které 
v roce 2014 činily 4 330 198 Kč.  

Nebytové hospodářství   

Rozpočet původní:                           3 997 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 335 800,00 Kč
Čerpání:                                           3 373 055,82 Kč
% čerpání:                                                    77,8

Výdaje byly čerpány zejména na opravy, údržbu,
služby realizované v nebytových prostorách, např. 
na odstraňování havárií, vklady do fondů za byty ve 
vlastnictví města v privatizovaných domech, vyúčto-
vání služeb, přefakturace. Finanční prostředky byly 
čerpány především na tyto účely: 
 poplatky za správu u privatizovaných domů    

                                                133 644,00 Kč
 deratizace                                        4 985,20 Kč
 Palackého 1, revize elektroinstalace 3 599,80 Kč
 vyúčtování služeb (SVJ)                   2 093,00 Kč
Dále bylo prováděno čištění kanalizace, revize ply-
noinstalací, elektroinstalací, vyklizení apod. V rámci 
oprav a údržby včetně odstraňování havárií byly 
finanční prostředky čerpány především na: 
 Palackého 1 – malba společných prostor domu                                  

                                                        16 640,00 Kč
 Kozlovská 17 – montáž fotobuněk pro garážová 

vrata                                                10 120,00 Kč
 výměna vodoměrů                            8 320,27 Kč
 Kozlovská 17 – odstranění závad u vrat garáží 

                                                           6 158,25 Kč
 Kratochvílova 20 – oprava dveří       5 030,10 Kč
 nám. Svobody 4, Handicap – oprava 

vodoinstalace, výměna WC mísy     4 956,50 Kč
 Palackého 1 – oprava střechy           4 069,00 Kč  
Rovněž byly realizovány opravy malého rozsahu, 
odstraňování havárií, zednické práce, opravy kanali-
zace, výměny klempířských prvků apod. Dalším 
výdajem byly příspěvky do fondu oprav jednotlivým 
SVJ domů, které činily 1 887 662,75 Kč. 

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení 

Rozpočet původní:                            7 266 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         7 384 900,00 Kč
Čerpání:                                       5 770 941,78 Kč
% čerpání:                                                    78,1

Jednalo se o výdaje související se správou bytů 
v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou
(např. vyúčtování služeb, opravy a služby, přefaktu-
race), mimo jmenovitých akcí. V roce 2014 byly 
finanční prostředky čerpány především na:
 odečty a vyúčtování topení             52 323,22 Kč
 údržbu zeleně                                  28 478,00 Kč
 revize hasících přístrojů                  15 313,00 Kč
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 Fügnerova 1 a Mervartova 9 – revize a kontrolu
zabezpečení elektronického požárního systému 
                                                         10 344,00 Kč

 BOZP pro opravu  nátěr střechy        6 292,00 Kč
Dále bylo prováděno čištění kanalizace, revize 
elektroinstalací, požárních zařízení, vyklizení bytů, 
půd, sklepů, úklidy, likvidace odpadů apod. V rámci 
oprav a údržby včetně odstraňování havárií byly 
finanční prostředky čerpány především na: 
 montáž indikátorů rozúčtování topných nákladů 

                                                       134 660,40 Kč
 U Strhance 13 – nátěr střechy        103 500,00 Kč
 výměny vodoměrů                         103 012,56 Kč
 Fügnerova 1 – opravu terasy I. patro
                                                              48 984,25 Kč
 Trávník 1 – opravu výtahu              20 576,62 Kč
 U Strhance 13 – opravu 2 komínových těles 

v nadstřešní části                             17 135,00 Kč
 U Strhance 13 – oprava střechy       14 950,00 Kč
 Trávník 1 – oprava vodoinstalace    12 158,00 Kč
 Trávník 1 – oprava PVC                 11 373,50 Kč
 Jižní čtvrť I/25 – malby společných prostor 

v domě                                             11 000,00 Kč
 Trávník 1 – úpravy elektroinstalace a revize 

u bytů č. 6, 14 a 32                        10 620,44 Kč
 opravy požárních zařízení               10 418,20 Kč
 Tyršova 68 – oprava elektroinstalace v bytě        

č. 1, 14, 18                                      10 202,69 Kč
 U Žebračky 18 – výměna sprchové vaničky 

v bytě č. 24                                         9 195,40 Kč
 Jižní čtvrť I/25 – oprava elektroinstalace v bytě 

č. 23                                                   8 381,93 Kč
 U Strhance 13 – zabezpečení sklepů 8 368,55 Kč
 Trávník 1 – oprava rozvodů teplé užitkové vody 

                                                         8 159,25 Kč
 Trávník 1 – kontrola a demontáž výplní zábradlí 

lodžií                                                  6 900,00 Kč
 Tyršova 68 – opravy elektroinstalace a revize      

u bytů č. 3 a 21                                   6 873,78 Kč
 opravy požárních zařízení                  5 832,00 Kč
 Na hrázi 32 – úprava oken                 5 589,00 Kč
 Jižní čtvrť I/25 – oprava schodišťových stupňů 

                                                           5 566,00 Kč
 Tyršova 68 – zateplení části stropu v suterénu 

domu                                              237 805,05 Kč
Dále byly prováděny opravy malého rozsahu, výměny 
zařizovacích předmětů, odstraňování havárií, aktuální 
opravy a údržba zdravoinstalací, elektroinstalací, 
porevizní opravy, zednické práce, nátěry konstrukcí, 
výměny podlahových krytin, malby, opravy kanali-
zace, střešní krytiny, výtahů, dveří, výměny klem-
pířských prvků, stolařské a zámečnické práce, apod. 

Bytové hospodářství

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             525 000,00 Kč
Čerpání:                                              525 000,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

V rámci oprav a udržování byla poskytnuta mimo-
řádná účelová dotace subjektu Společenství vlastníků 
jednotek domu č. p. 2520, č. p. 2519, č. p. 2518, Jižní 
čtvrť III/8, 9, 10, IČ 29461227, na opravu střešního 
pláště bytového domu. Důvodem poskytnutí dotace, 
kterou schválilo Zastupitelstvo města Přerova dne 
16.06.2014, byla skutečnost, že do stávajících bytů 
v majetku statutárního města Přerov pod střešním 
pláštěm domu docházelo bez ohledu na roční období 
k projevům zatékání, ať již formou dešťových nebo 
sněhových srážek, či formou kondenzací. 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          6 255 100,00 Kč
Čerpání:                                            4 664 052,57 Kč
% čerpání:                                                    74,6

DPS Tyršova 68 – výměna oken a balkónových 
dveří 
Byla realizována výměna stávajících dřevěných oken 
a balkonových dveří za plastová, a to v bílém odstínu
s celoobvodovým kováním a čtyřpolohovou mikro-
ventilací. Osazení oken bylo provedeno aplikací 
těsnícího a izolačního systému připojovací spáry
(tzn. mezi rámem okna a zdivem), zamezující kon-
denzaci vody, vzniku plísní v ostění a úniku tepla 
přes připojovací spáru. Vnitřní ostění oken a balko-
nových dveří bylo zapraveno omítkou, opravena byla 
poškozená malba, osazeny nové vnitřní parapety 
s dvakrát zaoblenou přední hranou. Venkovní para-
petní plechy z pozinkovaného plechu byly ponechány 
a osazeny přechodové lišty z pozinkovaného plechu. 

Gen. Štefánika 4 – výměna střešní krytiny
Akce spočívala ve výměně střešní krytiny včetně 
doplňků a sněhových zábran, v opravě komínů, 
výměně všech klempířských prvků, poškozeného 
dřevěného podbití, střešních oken – výlezů, řešení 
hromosvodu a prací souvisejících.Stávající komínová 
tělesa byla opravena, opatřena novou omítkou 
a komínovou hlavou včetně oplechování, bylo pro-
vedeno ukončení komínových těles. Stávající krytina,
tvořená dožitými azbestocementovými šablonami
byla odstraněna, včetně části poškozené střešní fólie
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(difuzně otevřené, montáž kontralatí a latí). Jako 
nová střešní krytina byla provedena velkoformátová 
plechová krytina s těsnými podélnými spoji – imitace 
klasické drážkové/falcované krytiny v barvě šedé 
včetně doplňků a sněhových zábran. Nově byly 
provedeny veškeré klempířské prvky (oplechování 
atik, zdí, komínových těles, střešních oken, nado-
kapní žlaby) včetně dešťových svodů a hromosvodné
instalace v nadstřešní části, a to včetně doplnění 
o nové střešní úchyty s vyhotovením revize.

Gen. Štefánika 4 – výměna vodoinstalace a kana-
lizace
Byla provedena výměna rozvodů vodoinstalace
a kanalizace včetně výměny zařizovacích předmětů, 
zednického zapravení, provedení obkladů, dlažeb, 
maleb, osazení vodoměrů a prací souvisejících.

Jižní čtvrť IV/1, 2, 3 – výměna oken
Byla realizována výměna stávajících dřevěných oken 
za plastová v bílém odstínu s celoobvodovým ková-
ním a čtyřpolohovou mikroventilací. Okna byla osa-
zena pomocí aplikace těsnícího a izolačního systému 
připojovací spáry (tzn. mezi rámem okna a zdivem), 
zamezující kondenzaci vody, vzniku plísní v ostění 
a úniku tepla přes připojovací spáru. Vnitřní ostění 
oken bylo zapraveno omítkou a opravena byla poško-
zená malba. Dále byly osazeny nové vnitřní parapety 
s dvakrát zaoblenou přední hranou. Ponechány byly 
venkovní parapety z pozinkovaného plechu a osazeny
přechodové lišty. U sklepních oken (sklo ornamentní 
– kůra) byly osazeny venkovní mříže proti drobným 
hlodavcům s povrchovou úpravou (žárovým zinko-
váním).

Vyhotovení průkazů energetické náročnosti 
budov na objekty v majetku statutárního města 
Přerov
Oddělení zajišťovalo v roce 2014 vyhotovení 
průkazů energetické náročnosti budov na objekty 
v majetku statutárního města Přerova, které vychází 
ze zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, zákon 
o hospodaření energií. Splnění legislativy bylo 
řešeno pro 60 objektů, kterých se povinnost týkala:
 odboru MAJ, oddělení bytové správy (10 objektů),

 odboru MAJ, oddělení investic a technické správy
– byty a DPS (21 objektů),

 odboru VNITŘ (5 objektů magistrátu),
 odboru SVŠ, (22 objektů školství a stravování),
 Sociálních služeb města Přerova, p. o. (2 objekty).
Z původní průměrné ceníkové částky 14 000 Kč za 
budovu (celkem 840 000 Kč) se ve výběrovém řízení 
podařilo dosáhnout ceny cca 3 900 Kč za budovu.

Zprávu podal: Mgr. Zdeněk Vojtášek
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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   A K C E   N A D   5 0 0   T I S .   K Č

par. tř. orj. org.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31.12.2014

v Kč 
%

5 410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) -                        1 247,7                 676 972,45                    54,3

6 410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 2 300,0                4 667,4                 1 478 783,00                 31,7

5 420  Projektové dokumentace (projektový manažer) -                        153,0                    77 440,00                      50,6

6 420  Projektové dokumentace (projektový manažer) 165,0                   1 497,3                 277 695,00                    18,5

 C E L K E M 2 465,0            7 565,4            2 510 890,45            33,2

2212 6 510 500051  Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) -                        401,0                    371 685,97                    92,7

2212 5 520 500287  Oprava místní komunikace Čekyně, ul. Na Podlesí -                        1 173,6                 1 054 773,69                 89,9

221X 5 510 500298  Oprava komunikací a chodníků -                        8 476,1                 6 803 438,33                 80,3

2219 5 520 500288  Předlažby chodníků - Penčice, ul. Tršická -                        1 050,0                 572 271,00                    54,5

2219 6 510 500082  Cyklostezka Želatovská -                        280,0                    139 408,42                    49,8

2219 6 510 500191  Lávka U tenisu -                        25 710,0               4 957 199,06                 19,3

2219 6 510 500277
 Řešení převedení cyklistů pod mostem

 ev. č. 43415 – cyklostezka Grymov
-                        38,0                      26 741,00                      70,4

2219 6 510 500278  Stavební úpravy ul. Kabelíkova – parkování 1 500,0                1 056,8                 687 777,03                    65,1

2219 6 510 500079  Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna -                        3 907,9                 2 040 540,80                 52,2

2331 6 130 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova -                        100,0                    94 380,00                      94,4

2331 6 510 500192  Protipovodňová opatření na území města Přerova -                        132,0                    -                               0,0

3113 5 510 500175  ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení -                        90,0                      51 044,97                      56,7

3113 6 510 500175  ZŠ U tenisu - energetické opatření - zateplení -                        2 604,4                 2 410 956,76                 92,6

3113 6 510 500174  ZŠ Svisle - energetické opatření - zateplení -                        2 177,0                 2 176 935,34                 100,0

3113 6 510 500295
 ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení

 MŠ Pod Skalkou
-                        3 100,0                 -                               0,0

3322 6 510 500275  Prezentace archeologických nálezů v Přerově -                        1 700,0                 -                               0,0

3322 6 510 500311  Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor zámku v Přerově -                        940,0                    -                               0,0

3612 6 510 500262  Bytový fond - nám. Fr. Rasche 7 (IPRM) -                        8 500,0                 7 910 058,13                 93,1

3612 5 540 500299  Gen. Štefánika 4 - výměna střešní krytiny -                        1 752,1                 1 449 555,77                 82,7

3612 5 540 500305  Gen. Štefánika 4 - výměna vodoinstalace a kanalizace -                        1 489,0                 1 021 375,80                 68,6

3612 5 540 500306  Jižní čtvrť IV/1,2,3 - výměna oken -                        1 075,0                 770 804,75                    71,7

3722 6 510 500119  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady -                        18 280,0               17 422 010,65               95,3

3722 5 520 500300  Systém pro separaci a svoz BRKO -                        4 056,7                 4 343 295,00                 107,1

3725 5 510 500253  Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská -                        588,7                    588 665,00                    100,0

3725 6 510 500253  Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská 6 560,2                5 459,5                 5 171 483,12                 94,7

3745 6 510 500263  Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná -                        5 300,0                 479 750,00                    9,1

3745 6 510 500203  Úprava prostoru před pasáží -                        2 900,0                 113 816,00                    3,9

3745 5 510 500294  Obnova zámeckého parku v Pavlovicích -                        4 000,0                 -                               0,0

3745 5 510 500297  Revitalizace parku Michalov -                        1 051,0                 -                               0,0

4351 5 540 500307  DPS Tyršova 68 - výměna oken a balkónových dveří -                        1 525,0                 1 187 116,25                 77,8

5311 6 900 500304  Digitální záznamové zařízení a 2 kamerové body -                        871,0                    870 856,00                    100,0

6171 6 510 500293  Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost, Smetanova 7 -                        1 400,0                 936 620,02                    66,9

6171 5 350 500190
 Zajištění přenosu dat a informací

 v územní samosprávě města Přerova (09)
-                        90,8                      90 750,00                      99,9

6171 6 350 500190
 Zajištění přenosu dat a informací

 v územní samosprávě města Přerova (09)
5 400,0                85 300,6               436 068,00                    0,5

5 540 500296
 Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov

 na objekty v majetku statutárního města Přerov
-                        414,0                    235 200,00                    56,8

 C E L K E M 13 460,2          196 990,2        64 414 576,86          32,7

– 89 –
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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 J. A. Komenského a MŠ Hra-
nická 14) – všechny v právní subjektivitě, 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 MŠ mělo odloučená praco-
viště. MŠ dostávaly měsíční dotace na provoz, 
případně investiční transfery. 

 2 prádelny (v objektech MŠ Kouřílkova a MŠ 
Jasínkova) – jednalo se o průběžné úhrady faktur, 
harmonogramy praní prádla, inventarizace, skla-
dovou evidenci apod.,

 zařízení školního stravování (dále ZŠS) – 1 slou-
čené ZŠS v právní subjektivitě s odloučenými 
pracovišti. ZŠS dostávalo měsíční dotace na pro-
voz, případně 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, 
Soukromá ZŠ Acorn's  John's school s. r. o., 
U Bečvy 2 (zřizované p. Žaludem). Zařízením
byly dotace zasílány dle smluv o poskytování 
dotace 1x ročně, následně byla prováděna
kontrola vyúčtování,

 církevní mateřská škola (dále CMŠ – zřizovaná 
Arcibiskupstvím Olomouckým), dotace zasílána
dle smlouvy o poskytování dotace a následně  
prováděna kontrola vyúčtování,

 Městská knihovna (dále MěK) dostávala měsíční 
dotace na mzdy i provoz, případně investiční 
transfery.

Odbor sociálních věcí a školství
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Smetanova 7, 7a                                        telefon: 581 268 700
(49)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
sociálních věcí                   
a zdravotnictví

(29)

oddělení
sociální prevence              

a pomoci
(10)

oddělení
školství a mládeže

(9)
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Ve výše uvedeném členění se jednalo zejména             
o následující činnosti:

Ekonomické zabezpečení správy a údržby objektů, 
stanovení, projednání, přidělování a vyúčtování roz-
počtů, zpracování čtvrtletních, pololetních a ročních 
účetních závěrek a rozborů, zařazování, vyřazování 
a změny v rejstříku škol a školských zařízení, připra-
vování materiálů do Rady a Zastupitelstva města 
Přerova (dále RM a ZM), např. o zřizování, rozši-
řování, slučování či rušení škol a školských zařízení, 
zápisy do ZŠ a MŠ, vztahy mezi obcemi, zasílání 
a vyúčtování finančních prostředků pro soukromé 
školy, různé propočty a podklady zejména nákla-
dovosti vytápění a údržby, dále odpisy movitého 
i nemovitého majetku, inventarizace, veškerá činnost 
spojená s provozem prádelen a ekonomická správa 
a údržba objektu MěK. Oddělení provádělo předběž-
nou, průběžnou i následnou kontrolu školských orga-
nizací a MěK a zabývalo se možnostmi jejich zapo-
jení do projektů v rámci kraje či Evropské unie. Dle 
potřeby metodicky konzultovalo se starosty obcí 
zřizujícími školy a rovněž s řediteli a ekonomy 
těchto škol. 

Byly vypracovávány návrhy rozpisu rozpočtů na 
přímé výdaje na vzdělávání (platy, OON, odvody 
a ONIV) a tyto předávány Krajskému úřadu Olo-
mouckého kraje. Byla prováděna kontrola statistic-
kých výkazů a zpracovaná data z dokumentace 
a evidence předávána na Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Tyto činnosti byly prováděny
jak vůči školám a školským zařízením zřízeným 
statutárním městem Přerov, tak i těm zřízeným 
obcemi, které spadaly pod statutární město Přerov
jako obec s rozšířenou působností. Zpracovávány 
byly návrhy platů a odměn ředitelům škol a škol-
ských zařízení zřízených statutárním městem Přerov, 
byla prováděna šetření o platech ISP pro Ministerstvo 
financí, zajišťována vyhlášení konkursních řízení na 
volná pracovní místa ředitelů škol a školských 
zařízení a zpracovávány podklady k hodnocení jejich 
práce.

Pracovník, zabývající se sportem a tělovýchovou,
rozděloval v rámci samosprávy dotace, zejména pro 
sportovní a volnočasové organizace. Po posouzení 
komise, schválení RM a ZM a po pečlivém ověření 
totožnosti subjektu, byly tyto finanční prostředky 
přerozdělovány na základě smluv jednotlivým 
žadatelům a následně prováděna jejich průběžná 
a následná kontrola.

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 
prádla MŠ)

Rozpočet původní:                               715 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                             717 000,00 Kč
Plnění:                                                  716 925,24 Kč
% plnění:                                                     100,0

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 21% DPH 
v prádelnách statutárního města. 

Příjmy z poskytovaní služeb a výrobků (praní 
prádla ZŠ)

Rozpočet původní:                               150 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:                            164 600,00 Kč
Plnění:                                               164 541,58 Kč
% plnění:                                                  100,0

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, 
Hranická 14 a její odloučená pracoviště v MŠ Pod 
skalkou 13, v Čekyni a ve Vinarech – úhrada za 
služby – praní prádla včetně 21 % DPH a úhrady za 
měsíce 11 a 12/2013, které byly v roce 2013 mylně 
zaslány na účet Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s.
a následně v lednu 2014 zaslány na účet statutárního 
města.

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

Rozpočet původní:                               132 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                             137 000,00 Kč
Plnění:                                                  137 035,00 Kč
% plnění:                                                    100,0

MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2014. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů MŠ. 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

Rozpočet původní:                            2 130 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 181 200,00 Kč
Plnění:                                               2 181 170,00 Kč
% plnění:                                                   100,0

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2014. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů ZŠ. 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS)

Rozpočet původní:                               334 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                             345 200,00 Kč
Plnění:                                                  345 190,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2014 
za děti a žáky školských organizací všech zřizova-
telů. Příjmy, byly naplňovány postupně v závislosti 
na naplňování investičního fondu ZŠS. 
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Odvody příspěvkových organizací (Městská kni-
hovna)

Rozpočet původní:                                      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 2014.

Přijaté neinvestiční dary (dary na ŠvP)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             120 000,00 Kč
Plnění:                                                  120 000,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Příjmy za sponzorské dary na školy v přírodě od Dal-
kia Česká republika a. s., 30 000 Kč, Teplo Přerov 
a. s., 40 000 Kč, Meopta-optika s. r. o., 50 000 Kč.

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               24 200,00 Kč
Plnění:                                                    24 200,00 Kč
% plnění:                                                    100,0

Faktura za zajištění propagačních služeb od firmy 
Precheza a. s., na realizaci škol v přírodě.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               59 600,00 Kč
Plnění:                                                   59 596,00 Kč
% plnění:                                                       99,9

Jednalo se o příspěvky z úřadu práce na školy v pří-
rodě za děti, jejichž rodiče pobírají mimořádnou 
okamžitou pomoc. 

Výdajová část rozpočtu

Předškolní zařízení

Rozpočet původní:                           8 900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         9 046 700,00 Kč
Čerpání:                                           8 905 699,87 Kč
% čerpání:                                                   98,4

Z této částky byl MŠ zaslán příspěvek na provoz ve 
výši 7 189 084 Kč, investiční transfer obdržela MŠ 
Lešetínská ve výši 52 110 Kč na pořízení herního 
prvku na zahradu. 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 
provádění oprav a údržby. 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 2014. 
Všechny opravy a nákupy si prováděly MŠ prostřed-
nictvím svých rozpočtů za asistence pracovníka 

odboru správy majetku. MŠ hospodařily v rámci 
rozpočtu také s výnosy, které tvoří úplata zákonných 
zástupců dětí za předškolní vzdělávání. Tato úplata 
byla nezanedbatelným zdrojem 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 poža-
davky vzešlé od KHS nebo z BOZP) či přímou 
dotací do investičního fondu.
Nad rámec rozpočtu obdržela dotaci na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání MŠ 
Máchova 14, ve výši 19 875 Kč na aktivitu „Přírodní 
zahrada odloučeného pracoviště MŠ Přerov, 
Sokolská 26 – U zajíčků“.

Zbývající část finančních prostředků byla využita 
následovně, například na:
 mzdy pradlen a dohody za 12/2013-11/2014)
                                                            554 458,00 Kč
 výdaje na provoz prádelen            216 404,87 Kč
 inzerce – NP, tisk, zápisy, konkursy, výběrové

řízení                                                19 478,00 Kč
Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ 
Kouřílkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ 
Jasínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně statutárního 
města praly prádlo pro potřeby MŠ, statutárního 
města, chaty Svrčov a Městské policie.
Provozní výdaje prádelen se týkaly spotřeby energií, 
nákupu materiálu, oprav a revizí strojů apod. Výdaje 
byly fakturovány měsíčně MŠ a ZŠ, která má jako 
součást odloučená pracoviště MŠ, a to včetně 21 % 
DPH. 

Akce, jejichž realizace proběhla v MŠ v roce 2014      
za asistence odboru správy majetku z příspěvků či        
z vlastních zdrojů organizací, případně z přímého 
transferu do investičního fondu např:

MŠ Dvořákova 
 nákup lehátek a prostěradel             37 050,00 Kč
 nákup nábytku                                  19 481,00 Kč
 nákup koberce                                  28 430,00 Kč

MŠ Kouřílkova
 oprava vodoinstalace                     118 000,00 Kč
 oprava soc. zařízení                         45 000,00 Kč
 ořez stromů                                      38 900,00 Kč

MŠ Lešetínská
 nákup hracího prvku na zahradu     52 110,00 Kč

MŠ Optiky
 nákup školního nábytku                 119 630,00 Kč
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MŠ U tenisu 
 výměna části oken                         120 470,00 Kč
 branka a plot (bezpečnost dětí)       38 020,00 Kč

MŠ Radost, Kozlovská 
 výměna části oken                         106 097,00 Kč
 vybavení výdejny – nádoby             77 737,00 Kč

MŠ Újezdec
 pořízení myčky nádobí                      9 065,00 Kč
 sanace zdiva (havarijní stav)           17 356,20 Kč

Do rozpočtu města byly vráceny finanční prostředky 
na otop – páru zateplených MŠ, za období 1 - 4/2014 
ve výši 54 800 Kč a 67 058 Kč za období 1 - 10/2014.
Finanční prostředky uspořené na nezateplených MŠ
byly využity na nutné opravy a údržbu objektů MŠ 
zejména v průběhu prázdnin.
Nad rámec rozpočtu odboru obdržely MŠ Újezdec, 
Máchova 14, Kratochvílova a Kouřílkova, odměny      
za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2013/2014     
v celkové výši 20 000 Kč. Rada města schválila 
finanční dar ve výši 20 000 Kč MŠ Včelka Líšná na 
dopravu dětí s trvalým pobytem v Přerově. MŠ 
Komenského obdržela dvě dotace:
7

Neinvestiční transfer ze SR – Program na podporu romské 
integrace z MŠMT s názvem ,,Hola, hola škola volá!“

Dotace           70 000,00 Kč
ÚZ 33160

Čerpáno         70 000,00 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje –
z Programu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty Olomouckého kraje s názvem ,,Ptačí pírko“

Dotace            10 000,00 Kč
ÚZ 00112

Čerpáno         10 000,00 Kč
Zůstatek                0,00 Kč

MŠ – soukromá zařízení
Finanční prostředky ve výši 690 000 Kč byly zaslá-
ny zřizovatelům soukromých MŠ v plné výši dle 
smluv o poskytnutí dotace na rok 2014 v prvním 
pololetí, a to pro:
 ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o.                   350 000 Kč
 Speciální MŠ A & J s. r .o.                340 000 Kč

MŠ – církevní zařízení
Prostředky ve výši 80 000 Kč byly zaslány zřizova-
teli církevní MŠ Arcibiskupství Olomouckému v plné 
výši dle smlouvy o poskytnutí dotace.

Základní školy

Rozpočet původní:                          22 903 800,00 Kč
Rozpočet upravený:                        22 657 300,00 Kč
Čerpání:                                          22 519 793,58 Kč
% čerpání:                                                      99,4

Příspěvkovým organizacím byl zaslán příspěvek na 
provoz ve výši 20 359 893 Kč bez dotací.
Do rozpočtu města byly vráceny finanční prostředky 
na otop – páru zateplených ZŠ za období 1 - 4/2014 
ve výši 692 100 Kč a následně za období do 10/2014 
ještě dalších 1 448 600 Kč. Finanční prostředky 
uspořené na nezateplených ZŠ byly využity na nutné 
opravy a údržbu objektů všech ZŠ.

Investiční transfer ve výši 45 000 Kč obdržela ZŠ 
Hranická na částečné financování pořízení inter-
aktivní tabule. Na zájmové vzdělávání bylo poskyt-
nuto, stejně jako v předchozích letech 1 150 000 Kč. 
V provozní části se procento čerpání pohybovalo
těsně pod hranicí 100 % s ohledem na prováděnou 
údržbu. Příspěvky na odpisy byly zasílány průběžně 
v rámci měsíčních příspěvků na provoz. Odvod byl 
nařízen ve výši 100 % z odpisů nemovitého majetku 
vytvořených v hlavní činnosti v roce 2014, odvody 
byly zasílány průběžně v závislosti na naplňování 
investičních fondů ZŠ. 

Nad rámec rozpočtu odboru obdržely ZŠ Hranická, 
U tenisu a Svisle odměny za umístění v soutěži v od-
děleném sběru použitých monočlánků a baterií ve 
školním roce 2013/2014 v celkové výši 6 000 Kč. 
ZŠ Hranická a MŠ obdržela finanční prostředky ve 
výši 135 462 Kč na udržitelnost projektu Mateří-
douška bez bariér na pokrytí nadstandardních peda-
gogických služeb. ZŠ B. Němcové bylo, v rámci 
udržitelnosti projektu centrum podpory žáků ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí a na sociál-
ního pedagoga zasláno 786 133 Kč. ZŠ U tenisu
byla zaslána částka 436 999 Kč na učitele – trenéra, 
uklízeče a správce gymnastické haly.
Dotaci na podporu aktivit v oblasti environmen-
tálního vzdělávání obdržely ZŠ Želatovská na akti-
vitu „Barvy roku“ 21 145 Kč a ZŠ Trávník ve výši 
28 000 Kč na aktivitu „Zelené střešní terasy a Vodní 
svět ve školní zahradě“.
Níže jsou uvedeny dotace, které získaly ZŠ Přerov, 
Želatovská 8 a ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (dále OPVK), prioritní osa 1 – Počáteční 
vzdělávání, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek 
ve vzdělávání na základních školách. 

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 – 2. - 4. záloha

Dotace         235 931,77 Kč
ÚZ 3213 3030

Čerpáno      235 931,77 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace      1 336 946,61 Kč
ÚZ 3253 3030

Čerpáno     1 336 946,61Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Neinvestiční transfer ze SR – projekt  OPVK 
CZ.1.07/1.4.00/21.3781 pro ZŠ B. Němcové 16 s názvem 
Škola pro všechny – 2. záloha

Dotace           54 858,48 Kč
ÚZ 3213 3123

Čerpáno     54 858,48 Kč
Zůstatek              0,00 Kč

Dotace         310 864,72 Kč
ÚZ 3253 3123

Čerpáno       310 864,72 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč
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V následující tabulce jsou uvedeny dotace, které ZŠ 
získaly z Programu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty Olomouckého kraje.  

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje 
pro ZŠ Svisle s názvem Rozvoj školního arboreta

Dotace             15 000,00 Kč  
ÚZ 00112

Čerpáno     15 000,00 Kč
Zůstatek             0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje 
pro ZŠ Trávník s názvem 2. žákovská konference
Dotace              5 000,00 Kč
ÚZ 00112

Čerpáno      5 000,00 Kč
Zůstatek              0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje 
pro ZŠ Trávník s názvem Zelená škola 
Dotace              5 000,00 Kč
ÚZ 00112

Čerpáno      5 000,00 Kč
Zůstatek              0,00 Kč

Ostatní finanční prostředky byly odborem využity  
například na:
 inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty 14 309 Kč
 Scholar – ocenění žáků                        36 990 Kč

V roce 2014 probíhala v ZŠ jen běžná údržba, opravy 
a revize, větší akce byly prováděny zejména o prázd-
ninách. Opravy a údržba nebyly konkrétně plánovány, 
finanční prostředky byly určeny zejména na odstra-
nění havarijních stavů, ty se řešily zejména v prázdni-
nových měsících. 

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická
 osvětlení třídy a TV                        72 079,00 Kč
 interaktivní tabule                           59 161,00 Kč

ZŠ Za mlýnem 
 oprava učebny fyziky a chemie     200 557,00 Kč
 interaktivní dataprojektor              39 891,00 Kč
 malování                                         67 640,00 Kč
 oprava koupelny v bývalém bytě    59 381,00 Kč

ZŠ Trávník
 oprava stupaček                            371 707,31 Kč

ZŠ Svisle 
 oprava osvětlení                              37 552,00 Kč

ZŠ Boženy Němcové
 opravy bývalého školního bytu      134 640,00 Kč
 podlahářské práce                          134 715,00 Kč
 výměna dveří učeben                       45 000,00 Kč
 malování                                          45 000,00 Kč

ZŠ Velká Dlážka
 oprava osvětlení                             103 395,00 Kč

ZŠ Želatovská
 nábytek fyzika + chemie                179 653,00 Kč
 opravy elektro                                  42 807,00 Kč

ZŠ U tenisu
 revitalizace vestibulu                   393 695,00 Kč
 vydláždění atria                              119 640,00 Kč
 oprava PVC                                    199 600,00 Kč
 opravy osvětlení gymnastické haly a šaten
                                                               60 876,31 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 2014.

Základní školy (školy v přírodě)

Rozpočet původní:                            2 253 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 568 900,00 Kč
Čerpání:                                           1 567 696,00 Kč 
% čerpání:                                                     99,92

Poprvé byly realizovány školy v přírodě za finanční 
spoluúčasti zřizovatele pro žáky 2. - 5. ročníků ZŠ. 
Zúčastnilo se 1 375 žáků (z toho 12 žáků soukromé 
ZŠ). Na příspěvcích zřizovatele, který činil 1 000 Kč 
na žáka za pobyt, bylo ZŠ zasláno 1 368 100 Kč. 
Další částka ve výši 59 596 Kč byla vyplacena for-
mou předfinancování příspěvku, který následně 
zaslal na účet města úřad práce jako dávku mimo-
řádné okamžité pomoci za žáky z rodin v hmotné 
nouzi. Dále se podařilo získat sponzorské dary ve 
výši 140 000 Kč, které byly školám rovněž přeroz-
děleny. Jednalo se přibližně o 87,77 Kč na každého 
žáka 2. - 5. ročníku bez ohledu na to, zda se školy 
v přírodě zúčastnil či nikoliv. Původně se předpoklá-
dalo, že se škol v přírodě zúčastní 1 612 žáků včetně
12 žáků soukromých ZŠ. 

Školní stravování při předškolním a základním 
vzdělávání

Rozpočet původní:                           5 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         5 887 400,00 Kč
Čerpání:                                           5 871 091,00 Kč
% čerpání:                                                     99,7

Příspěvkové organizaci byl zaslán příspěvek na 
provoz ve výši 5 750 224 Kč, finanční prostředky na 
mzdy a ONIV zasílal Krajský úřad Olomouckého 
kraje přímo na účet ZŠS. Investiční dotaci ve výši 
120 867 Kč obdrželo ZŠS na nákup kotle. V provoz-
ní části se procento čerpání pohybovalo pod hranicí 
100 %. Příspěvek na odpisy movitého a nemovitého 
majetku byl zasílán průběžně. Odvod odpisů z nemo-
vitého majetku byl nařízen ve 100% výši odpisů za 
děti a žáky školských organizací všech zřizovatelů 
vytvořených v hlavní činnosti v roce 2014. ZŠS bylo
plátcem DPH a proto si mohlo uplatnit částečné
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odpočty. Organizací byla také realizována údržba
a nákupy vybavení vlastním jménem, případně ve 
spolupráci s pracovníkem odboru správy majetku. 
V první řadě si zařízení zapojilo vlastní zdroje 
a fondy organizace.
V ZŠS probíhala jen běžná údržba, opravy a revize.
Tyto nebyly konkrétně plánovány, s výjimkou opravy 
střechy na objektu Kozlovská 44, která proběhla 
o prázdninách, finanční prostředky byly určeny jen 
na opravy a havárie dle níže uvedeného rozpisu:
 Fiat Doblo Cargo                           118 800,00 Kč
 tablety na diety                            114 345,00 Kč
 elektrický kotel                           120 866,90 Kč
 konvektomat                                490 497,70 Kč
 kráječ knedlíků                              66 429,00 Kč
 oprava střechy Kozlovská           265 518,00 Kč

Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

Rozpočet původní:                          12 051 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 405 300,00 Kč
Čerpání:                                       13 405 303,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

MěK byl zaslán příspěvek na provoz a mzdy ve výši 
12 051 392 Kč (včetně částky na odpisy movitého 
a nemovitého majetku) a dále níže uvedené dotace.

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje 
na regionální funkce knihoven
Dotace      1 015 911,00 Kč
ÚZ 00204

Čerpáno 1 015 911,00 Kč
Zůstatek              0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury 
na roční licenci pro přístup do KTN z projektu Rozšíření 
a aktualizaci fondu zvukových knih z grantu Knihovna 
21. století
Dotace           12 000,00 Kč
ÚZ 34070

Čerpáno       12 000,00 Kč
Zůstatek                0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury 
na kooperativní tvorbu a využívání souboru národních 
autorit z grantu VISK 9 - Rozvoj souborného katalogu 
Caslin a souboru národních autorit
Dotace           81 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno       81 000,00 Kč
Zůstatek               0,00 Kč

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury 
na nákup software z grantu VISK 3 projektu Server pro 
provoz AKS Clavius-MARC21 a RDP
Dotace             35 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno   35 000,00 Kč
Zůstatek            0,00 Kč

Investiční transfer Ministerstva kultury 
z grantu VISK 3 z projektu Přechod na interní formát 
MARC21 na pořízení software a z projektu Server pro 
provoz AKS Clavius-MARC21 a RDP na pořízení serveru
Dotace          210 000,00 Kč
ÚZ 34 544

Čerpáno 210 000,00 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 doplň-
kovou činnost (dále DČ) je rozpracován na jednotlivé 
školy a školská zařízení.

Mateřské školy
V MŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2014 ve výši 
54 552,52 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč v DČ 54 552,52 
Kč, na kraji 0,00 Kč, RF z VH 146 488,62 Kč, RF
z ostatních titulů 383 592,46 Kč, FO 133 730,61 Kč, 
IF 160 548,46 Kč, JÚJ 8 478 409,06 Kč, TPM 
1 806 381,95 Kč. MŠ nevidovaly žádné pohledávky.

Základní školy
V ZŠ byl dosažen celkový VH ke dni 31.12.2014 ve 
výši 653 342,02 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč, v DČ 
653 342,02 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH 
550 592,76 Kč, RF z ostatních titulů 433 828,57 Kč, 
FO 321 450,67 Kč, IF 463 035,15 Kč, JÚJ 
131 933 071,11 Kč, TPM 58 799 469,45 Kč.
Pohledávky za úplaty za MŠ, ŠD a SVČ evidovala
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, 
Hranická 14, v celkové výši 2 390,00 Kč, úroky činily
22,91 Kč a dále pohledávku za dobropis faktury ve 
výši 1 810,00 Kč a úroky z ní vyplývající ve výši 
14,37 Kč.

Zařízení školního stravování
V ZŠS byl dosažen celkový VH po zdanění ke dni 
31.12.2014 ve výši 845 624,17 Kč, z toho v HČ 0,00 
Kč, z DČ 845 624,17 Kč a na kraji 0,00 Kč, 
RF z VH 612 191,47 Kč, FO 314 000,00 Kč, 
IF 194 405,66 Kč, JÚJ 35 817 725,46 Kč, TPM 
4 759 602,59 Kč.ZŠS neevidovalo žádné pohledávky.

Městská knihovna
MěK měla celkový VH k 31.12.2014 ve výši 114,00 
Kč, z toho v HČ 0,00 Kč a v DČ 114,00 Kč, RF 
z VH 203 077,48 Kč, RF z ostatních titulů 0,00 Kč, 
FO 25 100,00 Kč, IF 407 278,77 Kč, JÚJ 458 222,70 
Kč, TPM 265 462,00 Kč. MěK obdržela několik 
dotací.
MěK evidovala k 31.12.2014 pohledávky za 300 čte-
náři v celkové výši 33 943,00 Kč, úroky z prodlení 
činily za 3 dlužníky 2 479,67 Kč. MěK spolupraco-
vala při vymáhání s právní kanceláří.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských 
zařízení a MěK:

V úhrnu dosahovaly příspěvkové organizace školství        
a MěK celkem VH ve výši 1 553 632,71 Kč, z toho 
v HČ 0,00 Kč, na kraji 0,00 Kč a v DČ 1 553 632,71 
Kč, RF z VH 1 512 350,33 Kč, RF z ostatních titulů 
817 421,03 Kč, FO 794 281,28 Kč, IF 1 225 268,04 
Kč, JÚJ 176 687 428,33 Kč, TPM 65 630 915,99 Kč.
V celkovém výsledku hospodaření dosáhly školské 
organizace i MěK zisku. 

Od roku 2010 docházelo postupně ke změnám v sys-
tému účetnictví příspěvkových organizací. Odbory 
ekonomiky, sociálních věci a školství a oddělení kon-
troly ve spolupráci s daňovou poradkyní zpracovaly 
metodický pokyn pro příspěvkové organizace, aby 
bylo v organizacích zřízených statutárním městem 
účtováno pokud možno jednotným způsobem. Tento 
pokyn je každoročně aktualizován v závislosti na 
nové legislativě.
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Ředitelé škol a školských zařízení i jejich zástupci 
jsou pedagogové, nikoliv ekonomové, či právníci, 
přesto dovedli hospodařit s přidělenými provozními 
prostředky a rovněž aktivně zapojovat vlastní zdroje, 
prostředky získané z darů, doplňkovou činností, úpla-
tou či naplňováním investičních a rezervních fondů 
ve prospěch nákupu potřebného vybavení a oprav. 
Rovněž se jim dařilo získávat dotace z programů 
kraje či MŠMT.
Stejně jako v předchozích letech byla nejvyšší polož-
kou rozpočtu částka na otop, a to jak na páru, tak 
plyn. Tato je však nejen nejvyšší, ale i nejhůře před-
vídatelná. V 1. pololetí byly zateplené i nezateplené 
ZŠ v čerpání za období 1 – 4/2014 pod hranicí 51 %, 
což je procento udávané jako standard za toto 
období a rozpočty škol byly kráceny. Stejný vývoj 
následoval i za období 1 – 10/2014, kdy čerpání bylo 
pod hranicí 75 %. Za zateplené objekty byly dle 
dohody finanční prostředky vráceny do rozpočtu 
zřizovatele a za nezateplené přerozděleny na opravy 
a údržbu všech škol.
Pracovnice oddělení, které zajišťovaly financování 
školství ze státního rozpočtu, řešily hlavně úkoly 
vyplývající z nové legislativy a změny v návaznosti 
na schválení organizační změny škol v Předmostí. 
Oddělení pracovalo zejména na organizaci a zajištění 
plynulého financování škol v přírodě a na různých 
propočtech a vyhodnocování např., k úplatám za
předškolní vzdělávání, přípravách materiálů do 
orgánů statutárního města a dalších aktuálních 
úkolech. Náročnou záležitostí byl zápis dětí do MŠ. 
Pracovník, zabývající se grantovými programy a do-
tacemi, zpracovával smlouvy pro grantový program 
a přímé podpory roku 2014 a kontroloval vyúčtování 
dotací za rok 2013. 

Oddělení školství a mládeže se dlouhodobě potýkalo
se špatným stavem budov škol a školských zařízení.
Jednalo se o havarijní stavy střech, oken, rozvodů 
vody, kanalizace, sociálních zařízení, chodníků apod. 
Prostředky vytvořené v investičních fondech škol 
z odpisů byly nedostatečné, u MŠ téměř žádné. 
Rovněž se v zápisech České školní inspekce stále 
častěji objevovaly zápisy ke stáří vybavení, zejména 
MŠ nábytkem a vybavení zahrad. Připomínky vzná-
šely i rodiče dětí, zejména k vybavení zahrad herními 
prvky. ZŠS upozorňovalo na zastaralé strojové vyba-
vení, kterému docházela životnost. Do budoucna je 
každopádně třeba uvažovat o zvýšení přídělu finan-
čních prostředků z rozpočtu statutárního města právě 
do oblasti budov škol a školských zařízení a moder-
nizace strojového vybavení, a tak alespoň částečně 
pokrývat odstraňování nutných havarijních stavů 
a také pořízení moderních technologií. Případně 
získávat ve spolupráci s projektovými manažery 
zdroje z vypsaných programů na obnovu a rozvoj. 
Bohužel od snížených výdajů se následně odvíjelo 
např. stanovení úplat za MŠ, ŠD a ŠK a další 
kalkulace např. pronájmů. Je tedy třeba i nadále 
počítat se sníženými příjmy v této oblasti.
Oddělení školství a mládeže se v 1. pololetí již tradič-
ně veřejně prezentovalo akcí Scholar – vyhodnocení 

a ocenění nejlepších žáků jednotlivých ZŠ a nově 
pořádáním sběru starého papíru pro žáky ZŠ a děti 
MŠ ve spolupráci s TSMP, s. r. o. 

Přímé podpory v oblasti sportu

Rozpočet původní:                            9 420 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          9 420 000,00 Kč
Čerpání:                                            9 420 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Grantový program v oblasti sportu

Rozpočet původní:                            1 700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 700 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 700 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 774 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 774 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Grantový program v oblasti volného času

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             250 000,00 Kč
Čerpání:                                              250 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle uzavřených smluv 
a plně dočerpány.

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (dále SVaZ) 
ve své působnosti poskytuje 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.
K 01.01.2014 na oddělení pracovalo 25 zaměstnanců 
včetně vedoucí oddělení, z toho 14 zaměstnanců 
vykonávalo činnost sociálně právní ochrany dětí. 
V souvislosti se zapojením do dotační výzvy Minis-
terstva práce a sociálních věcí a k zahájení realizace 
projektu Operačního programu Lidské zdroje a za-
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městnanost „Podpora standardizace orgánů sociálně-
právní ochrany v Přerově“ byl jejich počet postupně 
od 01.02.2014 navýšen o 4 pracovnice. K 31.12.2014 
byl celkový počet 29 pracovníků.
V oblasti poskytování sociálních služeb oddělení 
spolupracovalo s příspěvkovou organizací Sociální 
služby města Přerova, p. o., zřízenou statutárním 
městem Přerov a s dalšími nestátními neziskovými 
organizacemi působícími v sociální oblasti.
Výběr z hlavních činností oddělení SVaZ:
 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,

 poskytovalo odborné sociální poradenství osobám 
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu,

 provádělo terénní práci v sociálně vyloučených 
lokalitách pro sociální šetření,

 organizovalo výchovné a vzdělávací akce a poby-
ty pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí,

 podávalo informace o možnostech a způsobech 
poskytování sociálních služeb,

 vydávalo a evidovalo žádosti o poskytnutí bytů 
v domě s pečovatelskou službou, do bytů obec-
ních, bezbariérových a garáží k bezbariérovým 
bytům,

 k jednotlivým žádostem provádělo sociální šetře-
ní 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 
nebyla 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 dotace pro sociální a zdravot-
nickou 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,
 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, sociálních 
a ostatních problémů,

 provádělo osvětovou činnost v oblasti prevence 
negativních jevů a nealkoholické toxikomanie.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti    
o byt aj.)

Rozpočet původní:                                   8 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 8 000,00 Kč
Plnění:                                                    20 800,00 Kč
% plnění:                                                      260,0

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. Pro zavedení do eviden-
ce žadatelů je u každého žadatele včetně společně 
uváděných osob zjišťována bezdlužnost vůči městu 
a organizacím jím zřízeným či založeným. V prů-
běhu I. pololetí bylo zaevidováno 60 nových žádostí, 
ve II. pololetí pak 44 žádostí.

Přehled počtu žádostí o byt

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti   
o DPS)

Rozpočet původní:                                   8 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 8 000,00 Kč
Plnění:                                                      7 600,00 Kč
% plnění:                                                        95,0

Jednalo se o příjem za jednorázovou náhradu výdajů 
na zaevidování žádosti do domu s pečovatelskou 
službou. Plnění těchto příjmů nelze odhadnout, pro-
tože souvisí s počtem podaných žádostí. Pro vložení
do evidence žadatelů byla u každého žadatele 
zjišťována bezdlužnost vůči městu a organizacím 
jím zřízeným či založeným. V I. pololetí bylo zaevi-
dováno 18 nových žádostí, ve II. pololetí 20 žádostí. 
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Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-
chvílova)

Rozpočet původní:                             320 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           330 000,00 Kč
Plnění:                                                328 380,00 Kč
% plnění:                                                      99,5

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. Jednalo se o částku ve 
výši 2,50 Kč, která v kalkulaci nákladů na oběd tvoří 
výši odpisů majetku. Podle počtu vydaných obědů 
tuto částku ZŠS měsíčně fakturuje městu a po obdr-
žení ji odvede na účet zřizovatele. Za I. pololetí bylo 
odebráno 65 598 obědů, což představuje průměrně 
364 obědů denně včetně víkendů, za II. pololetí 
66 386 obědů.

Přehled počtů odebraných obědů

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

Rozpočet původní:                            1 061 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 411 600,00 Kč
Plnění:                                              1 392 344,00 Kč
% plnění:                                                       98,6

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 zři-
zovatele a odvedla zpět na jeho účet. K navýšení 
rozpočtované částky došlo zejména z důvodu reali-
zace rozsáhlé rekonstrukce objektu Městských jeslí 
a započatým odepisováním.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                              

Rozpočet původní:                                60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               93 000,00 Kč
Plnění:                                                  100 595,34 Kč
% plnění:                                                     108,2

Jednalo se o příjmy náhrad z ukončených dědických 
řízení po osobách, kterým město zajišťovalo a vypra-
vovalo pohřeb, kdy byly do dědického řízení přihla-
šovány pohledávky města tj. náklady za vypravení 
pohřbu. Jednalo se například o příjmy od případných 
dědiců, zůstatky hotovostí, na bankovních účtech 
popř. nevyplacené důchody. Není-li dědiců nebo 
není-li zanechán žádný majetek po zemřelém 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 vyhodnocení oprávněnosti nároku 
ministerstvo refunduje náklady za vypravení pohřbu. 

Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka)                                                              

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               12 600,00 Kč
Plnění:                                                    12 617,00 Kč
% plnění:                                                     100,1

Oddělení SVaZ každoročně na přelomu daného roku 
pořádá veřejnou sbírku pod vánočním stromem.
Vánoční sbírka 2013/2014 byla pořádána pro Svaz 
tělesně postižených v ČR – místní organizace Přerov 
a částka použita na nákup 2 ks invalidních vozíků, 
které jsou k dispozici v půjčovně kompenzačních 
pomůcek široké veřejnosti. Konání sbírky proběhlo 
v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a její celkové vyúčtování bylo osvědčeno 
Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty)

Rozpočet původní:                                   3 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 3 000,00 Kč
Plnění:                                                      2 854,00 Kč
% plnění:                                                       95,1

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. Povin-
nost města zabezpečit plynulou distribuci těchto
lékařských předpisů určuje zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů a vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR
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:                                                   25 633,99 Kč
% plnění:                                                            -

Oddělením byly několika podnikatelským subjektům 
na základě vydaného rozhodnutí uděleny sankční 
pokuty za porušení prodeje tabákových výrobků 
a alkoholických nápojů nezletilým osobám dle záko-
na č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky alkoho-
lem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdě-
jších předpisů. V 1 případě se jednalo o pokutu v řádu 
desítek tisíc Kč, která byla dle dohody hrazena 
v pravidelných měsíčních splátkách.
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                             

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                     1 560,28 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o vyčíslené náklady řízení v souvislosti        
s projednáváním správního deliktu na oddělení SVaZ 
dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky alko-
holem a jinými návykovými látkami, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                      

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Plnění:                                                   32 480,00 Kč
% plnění:                                                       65,0

Příjem byl tvořen finančními prostředky (dary) od 
obcí, jejichž občané byli uživateli služeb denního 
stacionáře, případně osobní asistence, při Denním 
pobytu příspěvkové organizace Sociální služby 
města Přerova. Osloveno bylo 13 obcí se žádostí 
o finanční příspěvek, finanční dar zaslaly tyto: 
Nahošovice, Lazníky, Tršice, Němčice nad Hanou, 
Majetín, Křtomil a Radslavice. Jelikož v roce 2014 
nebyl do některého z domů s pečovatelskou službou 
umístěn žádný občan s trvalým pobytem mimo 
město Přerov, nebyly další předpokládané příjmy 
naplněny.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 
primární prevence) 

Rozpočet původní:                                 19 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               19 000,00 Kč
Čerpání:                                                19 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Částka byla vyčleněna na realizaci činností a aktivit 
v oblasti zdravotnicko-preventivních akcí pro širo-
kou veřejnost. Aktivity proběhly až ve II. pololetí 
roku, kdy město bylo partnerem Nemocnici v Přerově 
při pořádání celorepublikové akce ke Dni diabetu. 
Z prostředků města byl uhrazen zdravotnický mate-
riál potřebný k testování zájemců a dále tisk plakátů 
a informačních brožur. 

Pohřebnictví                                                                                           

Rozpočet původní:                               120 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             190 000,00 Kč
Čerpání:                                               142 903,00 Kč
% čerpání:                                                     75,2

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. Průměrná cena za vypravení 
pohřbu se pohybuje kolem 7 500 Kč, další náklady 
vznikají v souvislosti s úhradou za vsyp do společ-
ného hrobu (cca 500 Kč). Čerpání této položky nelze 
přesně odhadnout. V I. pololetí byly uhrazeny nákla-
dy spojené s pohřbením 10 občanů, ve II. pololetí 
bylo vypraveno 7 pohřbů.

Přehled počtu vypravených pohřbů

Sociální služby města Přerova

Rozpočet původní:                          26 972 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                        31 769 900,00 Kč
Čerpání:                                         31 750 644,00 Kč
% čerpání:                                                    99,9

Sociální služby města Přerova (dále SSMP) čerpaly 
příspěvek na provoz a odpisy v souladu se schvá-
leným rozpočtem zřizovatele. Na základě předklá-
daných požadavků byl příspěvek měsíčně zasílán na 
účet organizace a byl rozlišován na jednotlivá nákla-
dová střediska organizace, a to:
 městské jesle,
 pečovatelská služba,
 denní pobyt,
 domov pro seniory,
 domov pro seniory se zvláštním režimem.

SSMP získaly v I. pololetí dotaci ze státního rozpočtu
MPSV na poskytované registrované sociální služby 
ve výši 18 145 000 Kč, přičemž tato částka převyšo-
vala původní plánovanou částku o 5 067 000 Kč. 
Na základě uskutečněných jednání bylo dohodnuto 
čerpání zvýšené dotace ze státního rozpočtu ve výši 
3 067 000 Kč dle předloženého požadavku a zdů-
vodnění SSMP. O částku 2 000 000 Kč byl orga-
nizaci krácen původně schválený provozní příspěvek 
zřizovatele.
V průběhu II. pololetí získaly SSMP v rámci přeroz-
dělování finančních prostředků MPSV další dotaci. 
Se změnou metodiky ministerstva se tato dotace 
stala tzv. průtokovou, kdy nebyla zasílána na účet 
organizace jako obvykle, ale byla zapojována do
rozpočtu města a teprve následně mohla být uvolněna 
pro potřeby příspěvkové organizace. Získání vyšší 
dotace na poskytované sociální služby z prostředků 
MPSV umožnilo organizaci schválený provozní 
příspěvek zřizovatele využít na rekonstrukci objektu 
Městských jeslí, na pořízení nového vnitřního 
vybavení, herních prvků a hraček pro děti.
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Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet původní:                                90 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               90 000,00 Kč
Čerpání:                                                 86 329,00 Kč
% čerpání:                                                    95,9

Tyto finanční prostředky byly vyčleněny na volno-
časové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin dle 
zákona č. 359/1999 Sb., jejichž spis byl evidován 
u orgánu sociálně právní ochrany a měly trvalé byd-
liště ve městě Přerově. V I. pololetí vznikly náklady 
pouze s úhradou zálohové faktury na výchovně
rekreační pobyt pro děti ze sociokulturně znevý-
hodněného prostředí, který se uskutečnil ve dnech 
18.08.2014 – 22.08.2014. Vzhledem k úspěchu z pře-
dešlých let se tento konal již tradičně v Lipové –
lázních a zúčastnilo se ho 20 dětí ve věku 6 - 12 let. 
Personálně byla akce zajištěna 4 dospělými osobami. 
Cílem pobytu bylo předcházení vzniku negativních 
jevů v sociálním vývoji, osvojení si pravidel spole-
čenského chování a získání společenských návyků, 
a tím přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji 
dětí.
Pobyt probíhal pod názvem "Klíče od pevnosti 
Boyard". Děti byly rozděleny do družstev s cílem 
nasbírat co nejvíce klíčů při plnění úkolů spočí-
vajících v hraní her, plnění soutěží a při rukodělných 
činnostech. Dětem byla také umožněna prohlídka 
nedalekých jeskyní, návštěva místní mini ZOO, byla 
pro ně připravena celodenní pěší túra do tzv. lesního 
baru v Rychlebských horách. Na konci pobytu byly 
všechny děti odměněny diplomy a cenami ze spon-
zorských darů od firem TSMP s. r. o., Papírnictví 
LUMA a František Pivoda.
Pobyt navštívili také 2 záchranáři z firmy Medical 
Service Přerov se sanitním vozem, kteří děti ochotně 
provedli celou sanitkou a demonstrovali specifickou 
ošetřovatelskou péči nejen v sanitce, ale i v terénu.

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 vyžadujícími zvýšenou 
pozornost, kterým byla poskytována péče ve smyslu 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí. V roce 2014 byl pořádán 12. ročník výchovně 
rekreačního kurzu pro děti ze sociálně znevýhodně-

ného prostředí regionu Přerovska, Kojetínska a obcí 
správního obvodu. Pro děti byla připravena celotábo-
rová hra „Putování s indiány“, která dětem nabídla 
spoustu her a dalších zajímavých zážitků. Kurzu 
v rekreačním středisku Zákopčí, Hutisko Solanec, se 
zúčastnilo 34 dětí ve věku od 6 - 12 let, kterým 
zajišťovalo dozor a program 7 pracovníků přerov-
ského magistrátu, orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Nápomocni jim byli 2 asistenti z řad příslušníků 
Policie ČR. 

Cílem akce bylo především výchovné působení 
směřující k nastavení pozitivních forem chování, 
získání správných sociálních a společenských návyků,
osvojení si pravidel společenského chování a hlavně 
účelové trávení volného času. Ten měly děti naplněn 
řadou her a sportovních činností. Jednalo se zejména 
o vědomostní a pohybové aktivity, kolektivní hry 
a činnosti rozvíjející jejich tvořivost. Velký ohlas 
měl tvořivý večer, kdy si děti zhotovovaly vlastní 
mapu své indiánské země a vyráběly totemy. Dalším, 
pro ně zajímavým zážitkem, byla návštěva policistů 
ČR s ukázkami zaměřenými na jejich práci. Poznat-
ky, získané účastí na tomto kurzu, bude možné využít 
při další práci s dětmi a jejich rodinami. Smysl kurzu 
je spatřován především v tom, že děti poznají jiné 
prostředí, naváží nová kamarádství, naučí se vzájem-
né toleranci, respektu a skupinové spolupráci. 
Další finanční prostředky byly čerpány na drobné 
dárky (sladkosti) pro děti umístěné v dětských domo-
vech, které byly předávány při zákonem daných 
návštěvách sociálních pracovnic. 
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Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným 
etnikům (projekt soužití)

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                6 500,00 Kč
Čerpání:                                                  6 500,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

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 aktivita 
se uskutečnila na podzim, kdy v areálu fotbalového 
klubu FK Kozlovice proběhla tradiční akce Den 
soužití. Organizačně akci zajišťovalo občanské sdru-
žení KAPPA-Help ve spolupráci s Policií ČR a statu-
tárním městem. Částečně byl hrazen pronájem spor-
tovního areálu. 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             345 500,00 Kč
Čerpání:                                               342 667,00 Kč
% čerpání:                                                     99,2

Výdaje byly použity 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 poživa-
tele starobních a plných invalidních důchodů s trva-
lým pobytem v Přerově. Částka odpisů DHM ve výši 
2,50 Kč/1 oběd byla dle počtu odebraných obědů 
měsíčně fakturována městu Přerov (328 380 Kč).
Dále byly hrazeny náklady spojené s činností v pro-
cesu komunitního plánování. V rámci tohoto procesu 
bylo nutné aktualizovat kontakty na poskytovatele 
těchto služeb.Byla realizována interaktivní forma a to 
formou letáků pro jednotlivé cílové skupiny – seniory,
osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi. 
Celkem bylo vytištěno 960 ks letáčků (14 287 Kč).

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence

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

Rozpočtované prostředky byly vyhrazeny na úhradu 
nákladů v souvislosti s pořádáním setkávání s nezis-
kovými organizacemi. Jedním z hlavních důvodů, 
proč tato akce nebyla realizována, byla skutečnost, 
že nebyly známy přesné informace k přímým podpo-
rám a grantovému programu. Setkání bude realizo-
váno pravděpodobně začátkem roku 2015.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti (recepty)

Rozpočet původní:                                  4 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 4 000,00 Kč
Čerpání:                                                   3 864,00 Kč
% čerpání:                                                     96,6

Prostředky byly určeny na úhradu nákladů za výrobu 
lékařských receptů s modrým pruhem a žádanek na 
opiáty, jejichž evidenci a distribuci mělo oddělení ve 
své kompetenci. Na základě požadavku byly recepty 
a žádanky prodávány za výrobní cenu oprávněným 
lékařům. Oddělení vedlo evidenci a distribuci lékař-
ských předpisů. Prodej receptů a žádanek pověřeným 
lékařům na základě jejich požadavku se projevil
v příjmové části rozpočtu.

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

Rozpočet původní:                           3 139 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         3 139 000,00 Kč
Čerpání:                                           3 139 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Finanční prostředky byly vyčleněny a přerozděleny 
v rámci tzv. přímých podpor. Byly určeny pro vybra-
né nestátní neziskové organizace, které významně 
doplňovaly a zajišťovaly 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.,
 JSME TADY o. p. s., 
 Svaz tělesně postižených v ČR – MO Přerov
 organizaci ALFA – HANDICAP sdružení občanů 

se zdravotním postižením přerovského regionu. 

Grantový program v sociální oblasti a zdravot-
nictví)

Rozpočet původní:                          100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               27 000,00 Kč
Čerpání:                                                 27 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly vyčleněny na grantový 
program vyhlášený statutárním městem Přerov pro 
rok 2014 pro oblast zdravotnictví. Částka byla rozdě-
lena 4 žadatelům na základě předložených projektů. 
K samotné realizaci došlo však pouze u 3 žadatelů, 
když u Nemocnice Přerov, o. z., nedošlo k podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace.
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Grantový program v sociální oblasti

Rozpočet původní:                              600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            658 000,00 Kč
Čerpání:                                             658 000,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Vyčleněné finanční prostředky na grantový program 
pro oblast sociální byly rozděleny 29 žadatelům na 
realizaci 31 projektů. Všechny vybrané subjekty 
podepsaly smlouvy o poskytnutí dotace.

Ostatní činnost ve zdravotnictví 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              15 000,00 Kč
Čerpání:                                                 15 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly poskytnuty Nadaci pro 
transplantace kostní dřeně, která provozuje Český 
národní registr dárců dřeně, zajišťuje osvětu a získá-
vání dobrovolníků ochotných darovat kostní dřeň. 
Z poskytnutých prostředků je hrazeno vstupní 
vyšetření každého dárce, které nehradí žádná ze 
zdravotních pojišťoven.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            122 600,00 Kč
Čerpání:                                               122 617,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Vánoční sbírka 2013/2014 byla pořádána pro Svaz 
tělesně postižených v ČR – Místní organizace Přerov 
a její výtěžek použitý na nákup invalidních vozíků 
do půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Dále byly poskytnuty dotace neziskovým organiza-
cím a to zejména na financování sociálně aktivizač-
ních činností. Byť se jednalo o registrovanou sociální 
službu, nebyla ze strany MPSV podpořena žádnými 
finančními prostředky a bez alespoň minimální pod-
pory ze strany města, by byla tato činnost pravdě-
podobně ukončena.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče                                                      

Rozpočet původní:                                87 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             102 000,00 Kč
Čerpání:                                               102 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly vyčleněny na poskytnutí 
účelových dotací zařízením poskytujícím sociální 
služby občanů se zachovaným trvalým pobytem 
v Přerově. Tuto problematiku řešil schválený Meto-
dický pokyn vedoucí odboru SVŠ č. 1, který určoval 
částku 500 Kč za každý měsíc pobytu 1 občana 
Přerova v zařízení zřizovaném jiným zřizovatelem. 
V průběhu roku byly poskytnuty dotace na pře-
rovské občany umístěné např. v Domově pro seniory 
Tovačov, Domově pro seniory Radkova Lhota, 

Domově Na Zámečku Rokytnice. Dále byla poskyt-
nuta dotace Hospici na Svatém Kopečku, kde nelze 
přímo použít aplikaci výše uvedeného Metodického 
pokynu, nicméně se jednalo o dotaci pro přerovské 
klienty tohoto zařízení.

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
(pěstouni)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 589 700,00 Kč
Čerpání:                                              224 392,00 Kč
% čerpání:                                                    14,1

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče byl
poskytován v souladu s § 47d odst. 3 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, náležel obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností za každou uzavřenou 
dohodu o výkonu pěstounské péče ve výši 48 000 Kč 
nebo jeho poměrné části a měl charakter neinvestič-
ního transferu. Základním účelem využití tohoto přís-
pěvku bylo pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 
osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěře-
ným dětem, následně pak na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče. 
Nevyčerpané prostředky státního příspěvku z roku 
2013 byly převedeny k čerpání do roku 2014 
a současně byl zapojen i další příspěvek, který 
přináleží na základě platných uzavřených dohod       
o výkonu pěstounské péče. 
V souladu s pokyny na možnosti čerpání příspěvku 
byly prioritně uspokojovány nároky pěstounských 
rodin tj. vyplácení náhrad za respitní péči pro 
pěstouny. Bylo zajišťováno jejich další povinné 
vzdělávání v rámci seminářů, kurzů a kulatých stolů. 
Část původně uzavřených dohod o výkonu pěstoun-
ské péče byla ukončena a převedena na spolupra-
cující organizace.
Finanční prostředky byly použity na úhradu mzdo-
vých nákladů pracovnic vykonávajících tuto agendu, 
na úhradu jejich vzdělávání, provozních nákladů a na 
pořízení nových kancelářských židlí. Nedočerpané 
finanční prostředky z poskytnutého příspěvku budou 
převedeny k využití do roku 2015.

 celková výše příspěvku činila     2 719 900,00 Kč
 v rámci celého MMPr čerpáno 1 025 212,83 Kč
 stav k 31.12.2014 činil                1 694 687,17 Kč

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (projekt OSPOD)

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 511 620,00 Kč
Čerpání:                                            1 672 023,81 Kč
% čerpání:                                                     66,6

Dne 01.02.2014 byl zahájen grantový projekt „Pod-
pora standardizace orgánů sociálně právní ochrany 
v Přerově“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00095, jehož 
realizace potrvá až do 30.06.2015. Jeho cílem je
vytvoření podmínek pro systematickou práci orgánu 
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sociálně-právní ochrany dětí a standardizace kvality
sociálně-právní ochrany.Po jeho zahájení byly přijaty 
4 nové sociální pracovnice.
Důležitým prvkem realizace projektu bylo pravidelné 
setkávání se supervizorem tak, aby docházelo ke 
zlepšení kvality odborné práce sociálních pracovnic, 
jejího průběžného vyhodnocování a sebereflexi.Všem
pracovnicím bylo plánováno a zajišťováno školení 
v odborných tématech v rámci akreditovaných kurzů, 
čímž si zvyšovaly profesní kvalifikaci, seznamovaly
se s novými metodami práce a zákony. Došlo rovněž 
k nastavení odborné spolupráce OSPOD s fyzickými 
a právnickými osobami a orgány veřejné moci 
pracujícími s ohroženou rodinou a dětmi. Proběhla 
setkání se zástupci Centra pro rodinu a děti Přerov, 
z. s., Sdružení SOS dětských vesniček, Člověka 
v tísni, o. p. s., Oblastní charity Přerov, Armády spásy 
v ČR, z. s. a o. s. KAPPA HELP, během kterého se 
zástupci shodli na potřebě spolupráce a na obsahu 
jednotlivých setkání, při nichž budou projednávána
konkrétní řešení a aktuální případy a budou rovněž 
zhodnoceny úspěšnosti řešených úkolů.
V roce 2014 byly vypracovány 2 monitorovací zprávy 
pro MPSV. Tento nadřízený orgán provedl také dne 
06.11.2014 kontrolu projektu na místě, kdy nebyly 
shledány žádné nedostatky jak v jeho realizaci, tak 
jeho administrativním vedení.

Financování nákladů projektu: 

 z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ 
 ze státního rozpočtu

Národní podíl financování:

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             323 490,00 Kč
Čerpání:                                               240 668,66 Kč
% čerpání:                                                     74,4 

Evropský podíl financování:

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 833 130,00 Kč
Čerpání:                                            1 363 788,95 Kč
% čerpání:                                                     74,4 

Z dotačních prostředků projektu byly financovány
mzdové náklady na nově přijaté sociální pracovnice 
a částečné náklady na mzdy členů realizačního týmu. 
Hrazen byl nákup vybavení kanceláří, výpočetní
techniky a mobilních telefonů pro nové pracovnice,
byly uplatňovány náklady na nákup odborné litera-
tury, školení, reklamních předmětů, přeúčtovány byly
provozní náklady (teplo, energie, poštovné, kance-
lářské potřeby, hovorné apod.).

Z prostředků rozpočtu statutárního města Přerova:

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             355 000,00 Kč
Čerpání:                                                67 566,20 Kč
% čerpání:                                                     19,1

Z těchto zdrojů byly dofinancovány náklady nad 
rámec projektu, konkrétně náklady na výpočetní 
techniku, a to z důvodu nároku na vyšší technické 
požadavky než umožňovaly zadávací podmínky 
projektu. Současně byly tyto prostředky vyhrazeny 
na případnou úhradu nákladů vzniklých v období 
mezi jednotlivými splátkami poskytované dotace. 
K tomuto kroku však v průběhu roku 2014 nemuselo 
být přikročeno.

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. Na úseku přenesené i samos-
tatné působnosti pak činnosti na základě zákonů               
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to 
v následujících kategoriích: 
 poskytovalo sociální a odborné poradenství zej-

ména při sociálních událostech, jako je zdravotní 
postižení nebo duševní onemocnění, závislost na 
péči jiné osoby, péče o osobu závislou na péči jiné 
osoby, sociální vyloučení v důsledku chudoby, 
nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, rizi-
kový způsob života, zneužívání alkoholu, prosti-
tuce, závislost na hracích automatech, zneužívání 
omamných a psychotropních látek, trestná činnost,
oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, 
ztráta přístřeší, nejisté a neadekvátní bydlení, 
nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finanč-
ními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát 
stanoveným vyživovacím povinnostem. Poskyto-
valo poradenství a pomoc při uplatňování nároku 
na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmot-
né nouzi, nemocenského a důchodového pojištění,

 vyhledávalo klienty v jejich přirozeném prostředí 
a poskytovalo komplexní činnosti přímé sociální 
práce na základě individuálních potřeb jednot-
livců i skupin, spočívající zejména v posouzení 
životní situace klienta, individuálním plánování 
cílů a kroků vedoucích k jejich naplnění, realizaci 
přímé sociální práce s klientem zaměřené na jeho 
změnu a zplnomocnění k tomu, aby sám dokázal 
ovlivňovat své sociální prostředí a měnit pod-
mínky svého života,
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 realizovalo osvětové a preventivní aktivity s cílem 
předcházet vzniku nepříznivých životních situací 
občanů a omezení sociálně patologických jevů ve 
společnosti formou odborných motivačních před-
nášek a besed. 

V roce 2014 pokračovala osvětová preventivní 
a výchovně vzdělávací akce pod názvem „Senioři, 
zastavte se na slovíčko.“, jejíž cílovou skupinou byli 
občané 60+ žijící ve svém přirozeném domácím 
prostředí. Akce oslovila cca 170 uživatelů domů 
s pečovatelskou službou na území města Přerova, 
400 seniorů soustředěných v jednotlivých klubech 
důchodců především v místních částech města a 500 
seniorů z obcí Tovačov, Troubky, Domaželice, Čechy,
Líšná, Buk, Radvanice a Lazníky, a to za finanční 
spoluúčasti těchto obcí. Akce oslovila cca 1 070 
seniorů.
Další významná preventivně výchovná akce „Senior 
symposium 2014“ byla realizována 01.10.2014 k pří-
ležitosti svátku seniorů pro stejnou cílovou skupinu. 
Akce se uskutečnila v Městském domě Přerov a byla
rozdělena do 2 bloků, kdy nabídky dopoledního 
programu využilo cca 1 300 seniorů a odpoledního
programu pak 415 seniorů. 
V rámci preventivní akce zaměřené na cílovou sku-
pinu dětí a mládeže žijící na přerovských ubytov-
nách pod názvem „Přijď a přidej se k nám!“, bylo 
vyhledáno a osloveno cca 100 rodin s dětmi žijících 
na přerovských ubytovnách. Jejím cílem bylo oslovit 
rodiče a především samotné děti a mládež žijící 
v domácnostech ohrožených sociálním a prostoro-
vým vyloučením s různými druhy rizikového chování 
s nabídkou bezplatných volnočasových aktivit v níz-
koprahových zařízeních působících na území města.
Oddělení dále vykonávalo tyto činnosti:
 vydávalo a evidovalo parkovací průkazy náleže-

jící držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, v průběhu 
roku bylo obslouženo 438 občanů se zdravotním 
znevýhodněním,

 spolupracovalo s jinými státními, samosprávnými 
či neziskovými institucemi v oblasti nastavení 
a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě,

 podílelo se na vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče na daném území a pro uspokojo-
vání potřeb jeho občanů, včetně tvorby koncepcí 
sociální politiky na daném území,

 zjišťovalo potřeby poskytování sociálních služeb 
osobám nebo skupinám osob na svém území, 
spolupracovalo s dalšími obcemi, kraji a posky-
tovateli sociálních služeb při zprostředkování 
pomoci osobám,

 vykonávalo činnosti zvláštního příjemce dávek 
pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory 
a nemocenského pojištění, a to na základě jeho 
ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhla-
sem,

 zabezpečovalo provoz Městského sociálního 
šatníku.

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     10 000,00 Kč
Plnění:                     10 000,00 Kč
% plnění:                          100,00

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     10 000,00 Kč
Plnění:                     10 000,00 Kč
% plnění:                          100,00

Výdajová část rozpočtu:

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
prevence

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     93 900,00 Kč
Čerpání:                       77 576,60 Kč
% čerpání:                             82,62

Finanční prostředky byly využity v souvislosti 
s uskutečněním preventivních akcí "Senioři, zastavte 
se na slovíčko" a "Senior symposium 2014". Jedna-
lo se o úhradu nákladů na pohoštění návštěvníků 
uvedených akcí, nákup ostatních služeb a věcných 
darů a také na jejich propagaci.

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 
sociálně nepřizpůsobivým(městský sociální šatník)

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     16 600,00 Kč
Čerpání:                     15 767,00 Kč
% čerpání:                            94,98

Finanční prostředky byly využity v souvislosti s pro-
vozováním Městského sociálního šatníku a jednalo 
se o náklady na platy zaměstnanců, povinné pojistné 
a náklady na jednotlivé energie.

Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová
vedoucí odboru sociálních věcí a školství
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příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn rezervní fond město

 Přerov, Máchova 14 301 565 066,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Dvořákova 23 302 592 462,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Komenského 25 305 447 775,00             80 000,00           -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Kouřílkova 2 306 1 123 590,00          -                     -                       -                 3 316,52              3 316,52               613,00             2 703,52              

 Přerov, Kratochvílova 19 307 498 940,00             -                     -                       -                 16 616,00            16 616,00             3 300,00          13 316,00            

 Přerov, Lešetín 5 308 564 538,00             -                     52 110,00             -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov, Optiky 14 309 721 213,00             -                     -                       -                 29 880,00            29 880,00             6 000,00          23 880,00            

 Přerov, U tenisu 2 313 918 385,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 494 334,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 888 229,00             -                     -                       -                 -                      -                       -                  -                     

 Přerov - Újezdec, p. o., Hlavní 61 318 374 552,00             -                     -                       -                 4 740,00              4 740,00               1 500,00          3 240,00              

 celkem za MŠ 7 189 084,00          80 000,00           52 110,00             -                54 552,52            54 552,52             11 413,00        43 139,52           

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 3 440 019,00          45 000,00             -                 48 246,62            48 246,62             5 000,00          43 246,62            

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 416 710,00          -                 44 451,00            44 451,00             8 890,00          35 561,00            

 Přerov, Trávník 27 349 2 596 286,00          10 000,00           -                 117 333,30          117 333,30           5 000,00          112 333,30          

 Přerov, Svisle 13 342 2 025 856,00          15 000,00           -                 65 678,00            65 678,00             11 822,00         53 856,00            

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 2 514 312,00          365 723,20         -                 126 535,00          126 535,00           2 000,00          124 535,00          

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 2 720 417,00          -                 94 840,50            94 840,50             5 000,00          89 840,50            

 Přerov, Želatovská 8 337 1 913 156,00          1 572 878,38      -                 29 149,00            29 149,00             5 800,00          23 349,00            

 Přerov, U tenisu 4 340 2 733 137,00          -                 127 108,60          127 108,60           25 421,70         101 686,90          

 celkem za ZŠ 20 359 893,00        1 963 601,58      45 000,00             -                653 342,02          653 342,02           68 933,70        584 408,32         
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zařízení školního 

stravování

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 5 750 224,00          -                     120 867,00           -                 845 624,17          845 624,17           -                  845 624,17          

knihovna
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

 Městská knihovna, p.o.

 Žerotínovo nám 36
502 12 051 392,00        1 143 911,00      210 000,00           -                 114,00                 114,00                  -                  114,00                 

 Celkem za oddělení školství

 a mládeže x 45 350 593,00        3 187 512,58      427 977,00           -                1 553 632,71       1 553 632,71        80 346,70        1 473 286,01      

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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372  Veslařský klub Přerov 70 000,00 9.1.2015

373
 Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s.,
 Potápěčský klub Skorpen Přerov

35 000,00 12.1.2015

374  KBC Přerov 40 000,00 5.1.2015

375  SK Mlýn Přerov 3 000,00 29.12.2014

376  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 18 000,00 29.1.2015

377  Sportovně střelecký klub 5 000,00 15.12.2014

379  Sportovní kub BADMINTON Přerov 15 000,00 29.1.2015

380  Sportovní kub BADMINTON Přerov 15 000,00 29.1.2015

381  Wasps Racing Přerov 5 000,00 26.1.2015

382  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 7 000,00 15.1.2015

383  Přerovský volejbalový klub o. s. 30 000,00 14.11.2014

384  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 10 000,00 26.1.2015

385  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 10 000,00 26.1.2015

386  KČT, odbor SK Přerov 5 000,00 29.1.2015

387  MORAVIAN DRAGONS 15 000,00 15.1.2015

388  MORAVIAN DRAGONS 10 000,00 15.1.2015

389  1. FC Viktorie Přerov o. s. 10 000,00 30.1.2015

390  V. L., Přerov I-Město 10 000,00 26.1.2015

391  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 50 000,00 28.1.2015

392  DRAGON FORCE PŘEROV 15 000,00 28.1.2015

393  "TEMPISCH in - line o. s." 5 000,00 9.1.2015

369  KMK Zubr Přerov 45 000,00 27.1.2015

395  TJ SPARTAK PŘEROV 55 000,00 30.1.2015

396  TJ SPARTAK PŘEROV 83 000,00 30.1.2015

397  TJ SPARTAK PŘEROV 45 000,00 30.1.2015

398  TJ SPARTAK PŘEROV 2 000,00 30.1.2015

399  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 30.1.2015

400  TJ SPARTAK PŘEROV 5 000,00 30.1.2015

401  TJ SPARTAK PŘEROV 55 000,00 30.1.2015

402  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 30.1.2015

403  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 30.1.2015

404  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 30.1.2015

405  TJ SPARTAK PŘEROV 25 000,00 30.1.2015

406  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 30.1.2015

407  TJ SPARTAK PŘEROV 5 000,00 30.1.2015

408  Telocvičná jendota Sokol Henčlov 15 000,00 30.1.2015

409  Karate Přerov, o. s. 40 000,00 12.1.2015

410  Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice 15 000,00 30.1.2015

411  RSK Přerov o. s. 5 000,00 27.1.2015

412  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 15 000,00 13.1.2015

413  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 20 000,00 28.1.2015

431  Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice 3 000,00 28.1.2015

vyúčtování 

podáno dne

Grantový program v oblasti sportu

číslo 

sml.
    název dotace celkem vráceno
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433  CK Přerov 15 000,00 30.1.2015

434  Klub vodního póla Přerov 75 000,00 27.1.2015

435  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 12.12.2014

436  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 10 000,00 12.12.2014

437  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 12.12.2014

438  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 12.12.2014

439  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 8 000,00 12.12.2014

440  J. B., Přerov I-Město 5 000,00 30.1.2015

441  JUDO SK Přerov o. s. 25 000,00 30.1.2015

442  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 60 000,00 30.1.2015

443  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 20 000,00 30.1.2015

444  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 30 000,00 29.1.2015

445  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 26.1.2015

446  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 15 000,00 30.1.2015

447  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE 25 000,00 28.1.2015

448  A. D., Horní Moštěnice 5 000,00 26.1.2015

449  Sbor dobrovolných Hasičů Henčlov 5 000,00 29.1.2015

451  TBS Přerov 20 000,00 30.1.2015

452  Night Birds - inline hockey club Přerov 40 000,00 30.1.2015

453  L. H., Přerov I-Město 10 000,00
9.2.2015

po termínu

454  Sportovní klub Žeravice 40 000,00 28.1.2015

455  MHJ - hasičský sbor Přerov 3 000,00 30.1.2015

456  ÚAMK - AMK MXA PŘEROV 7 000,00 23.1.2015

457  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 5 000,00 17.12.2014

458  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 5 000,00 17.12.2014

459  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 10 000,00 17.12.2014

460  Sportovní klub Přerov 70 000,00 28.1.2015

461  Sportovní klub Přerov 25 000,00 28.1.2015

462  Sportovní klub Přerov 5 000,00 28.1.2015

463  Sportovní klub Přerov 30 000,00 28.1.2015

464  Sportovní klub Přerov 5 000,00 28.1.2015

465  Sportovní klub Přerov 3 000,00 28.1.2015

466  Sportovní klub Přerov 5 000,00 28.1.2015

467  Sportovní klub Přerov 3 000,00 28.1.2015

468  Sportovní klub Přerov 5 000,00 28.1.2015

469  Fitness AVE Přerov 30 000,00 30.1.2015

470  Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec 8 000,00 27.1.2015

471  TJ SPARTAK PŘEROV 10 000,00 30.1.2015

472  Šachový klub Vinary 5 000,00 30.1.2015

473  Jan Kratochvíl, Přerov VIII-Henčlov 10 000,00 22.1.2015

474  Duha Klub Dlažka 50 000,00 29.1.2015

475  Duha Klub Dlažka 5 000,00 29.1.2015

476  Duha Klub Dlažka 5 000,00 29.1.2015

477  "Florbalová škola Teiwaz, o. s." 20 000,00 28.1.2015

478  "Florbalová škola Teiwaz, o. s." 5 000,00 28.1.2015

 C E L K E M 1 700 000,00

vráceno
číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
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479  KERAMIKA ÚJEZDEC 2 000,00 19.1.2015

480  KERAMIKA ÚJEZDEC 5 000,00 19.1.2015

481  Český rybářský svaz, místní org. Přerov 10 000,00 9.1.2015

482  Fotbalový klub KOZLOVICE 5 000,00 21.1.2015

440  Fotbalový klub KOZLOVICE 5 000,00 21.1.2015

484  SCHOLA SERVIS - zařízení pro …, Prostějov 3 000,00 27.11.2014

485  SCHOLA SERVIS - zařízení pro …, Prostějov 2 000,00 27.11.2014

486  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 2 000,00 15.1.2015

487  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 3 000,00 15.1.2015

488  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 3 000,00 15.1.2015

489  Mykologický klub Přerov 15 000,00 28.1.2015

490  Český svaz chovatelů, Okresní org. Přerov 5 000,00 22.1.2015

491  Český svaz chovatelů, Okresní org. Přerov 10 000,00 22.1.2015

492  Radioklub Přerov OK2KJU 5 000,00 19.1.2015

493  ZČ Hnutí Brontosaurus Delfín 10 000,00 29.1.2015

494  Sbor dobrovolných hasičů Přerov-Újezdec 3 000,00 30.1.2015

495  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 2 000,00 15.12.2014

496  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 3 000,00 10.12.2014

497  Sbor dobrovolných hasičů Čekyně 3 000,00 14.1.2015

498  Mateřské centrum Sluníčko 5 000,00 30.1.2015

499  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 12.12.2014

500  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 12.12.2014

505  Moravská hasičská jednota Penčice 3 000,00 29.1.2015

506  Taneční škola Puls Přerov 10 000,00 30.1.2015

507  "Moravský ornitologický spolek" 15 000,00 27.1.2015

508  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Přerov 10 000,00 28.1.2015

510  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Přerov 10 000,00 29.1.2014

511  Net - Sport, s. r. o. 5 000,00 30.1.2015

512  Kynologický klub Přerov 5 000,00 8.1.2015

513  A. K. 10 000,00 26.1.2015

514  Český svaz žen 5 000,00 19.1.2015

515  Český svaz žen 3 000,00 19.1.2015

516  Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 3 000,00 29.1.2015

číslo 

sml.
    název

Grantový program v oblasti volného času

dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
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517  AJORODINKA, o. p. s. 5 000,00
2.2.2015

po termínu

518  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 10 000,00 29.1.2015

519  K. I., Tršice 5 000,00
19.2.2015
po termínu

520  Duha Klub Dlažka 30 000,00 29.1.2015

521  DECARO RMG s. r. o. 10 000,00 26.11.2014

 C E L K E M 250 000,00 0,00

14  HC ZUBR Přerov s. r. o. 5 000 000,00 30.1.2015

16  Fotbalový klub KOZLOVICE 160 000,00 21.1.2015

17  1. FC Viktorie Přerov o.s. 1 100 000,00 30.1.2015

18  Přerovský volejbalový klub o. s. 1 500 000,00 29.1.2015

19  TK PRECHEZA Přerov o. s. 400 000,00 26.1.2015

20  Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club 500 000,00 31.1.2015

21  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 60 000,00 15.1.2015

22  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 100 000,00 27.1.2015

23  Sportovní klub Přerov 50 000,00 28.1.2015

24  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 150 000,00 18.12.2014

25  Sportovní klub Žeravice 100 000,00 28.1.2015

26  TJ SPARTAK PŘEROV 300 000,00 30.1.2015

 C E L K E M 9 420 000,00

141  Český svaz ledního hokeje 150 000,00 6.1.2015

522  Tělovýchovná jednota Sokol Lověšice 10 000,00 28.1.2015

675  Fotbalový klub KOZLOVICE 400 000,00 21.1.2015

1052  TJ SPARTAK PŘEROV 1 074 000,00 30.1.2015

1053  Sportovní klub metané Strojař Přerov 10 000,00 26.1.2015

1054  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 10 000,00 29.1.2015

1055  Klub vodního póla 60 000,00 27.1.2015

1056  KMK Zubr Přerov 60 000,00 27.1.2015 20 800,00

 C E L K E M 1 774 000,00 20 800,00

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

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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338  Středisko rané péče 15 000,00 22.1.2015

345
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  klub            

 KORÁLEK 
20 000,00 28.1.2015

346  DC 90 5 000,00 30.1.2015

347

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

 Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých

 a slabozrakých v Přerově

30 000,00 28.1.2015

348  Maltézská pomoc, o. p. s. 15 000,00 28.1.2015

349  Roska Přerov, regionální organizace Unie Roska v ČR 25 000,00 19.1.2015

350
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 okresní organizace Přerov 
15 000,00 8.1.2015

351  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 20 000,00 30.1.2015

352
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 základní organizace SPCCH 3
12 000,00 19.1.2015

353
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 základní organizace Přerov 
12 000,00 21.1.2015

354  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 10.12.2014

355  V. D. 14 000,00 26.1.2015

356  Územní organizace Svazu diabetiků ČR 30 000,00 28.1.2015

357  Fotbalový klub Kozlovice 5 000,00 21.1.2015

358
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením

 přerovského regionu - Místní organizace vozíčkáři Přerov
12 000,00 30.1.2015

414  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov 56 000,00 28.1.2015

415  DUHA Klub Rodinka 15 000,00 26.1.2015

416  Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 20 000,00 26.1.2015

417  Sdružení sluchově postižených "KROUŽEK" 20 000,00 21.1.2015

418  Sdružení sluchově postižených "KROUŽEK" 27 000,00 21.1.2015

419
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR,

 základní organizace  Přerov
10 000,00 30.1.2015

420  Klub stomiků o. s. 25 000,00 28.1.2015

421  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 20 000,00 16.2.2015 po termínu

422
 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním

 prsu, o. s., kontaktní centrum v Přerově
35 000,00 28.1.2015

423  Duševní zdraví, o. p. s. 10 000,00 29.1.2015

424  Duševní zdraví, o. p. s. 60 000,00 29.1.2015

425  Sdružení SOS dětských vesniček 35 000,00 23.1.2015

426  Unie NNO Olomouckého kraje 10 000,00 30.1.2015

427  SNADNO, o. s. 10 000,00 29.1.2015

428  o. s. KAPPA-HELP 50 000,00 28.1.2015

429  Člověk v tísni, o. p. s. 20 000,00 28.1.2015

 C E L K E M 658 000,00

Grantový program v sociální oblasti

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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341  Eva Jaremejková - porodní asistentka 10 000,00 30.1.2015

342  Duha Klub Dlažka 7 000,00 29.1.2005

343  Oblastní charita Červený Kostelec 10 000,00 29.1.2015

 C E L K E M 27 000,00

9  Centrum setkávání, o. s. 200 000,00 29.1.2015

39  Armáda spásy KC 125 000,00 30.1.2015

40  Oblastní spolek ČČK Přerov 835 000,00 28.1.2015

41  Jsme tady, o. s. 145 000,00 30.1.2015

44  Oblastní charita Přerov 681 000,00 30.1.2015

45  Sdružení MOST K ŽIVOTU 110 000,00 28.1.2015

46  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.- místní organizace Přerov 243 000,00 28.1.2015

48  Armáda spásy AD 700 000,00 28.1.2015

49
 ALFA HANDICAP - sdružení občanů se zdravotním postižením

 přerovského regionu 
100 000,00 30.1.2015

 C E L K E M 3 139 000,00

 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov

 (výtěžek vánoční veřejné sbírky)
12 617,00  vyúčtovává město pro KrÚ

367  Nadace pro transplantace kostní dřeně 15 000,00 25.9.2014

847  Svaz postižených civilizačními chorobami, z. s. ZO2 5 000,00 19.1.2015

1078  Oblastní charita Přerov 30 000,00 30.1.2015

1077  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov 20 000,00 28.1.2015

1080  ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se ZP 30 000,00 30.1.2015

1086  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 10 000,00 28.1.2015

1088  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 15 000,00 30.1.2015

365  Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 42 000,00 15.1.2015 6 500,00

366  Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 12 000,00 30.1.2015

676  Klíč - centrum sociálních služeb, Olomouc 6 000,00 29.9.2014

1071  Centrum soc. služeb Prostějov, p. o. 6 000,00 30.1.2015

1076  Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 12 000,00 26.1.2015

1374  Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace 10 500,00 29.1.2015

1375  Hospic na Svatém Kopečku 20 000,00 27.1.2015

 C E L K E M 246 117,00 6 500,00

vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

Grantový program ve zdravotnictví

Ostatní dotace v oblasti sociální a zdravotnictví

Přímé podpory v sociální oblasti

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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oddělení
oddělení

Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu byl členěn na 4 oddělení, 
v nichž bylo zařazeno celkem 60 zaměstnanců, včetně 
vedoucí odboru. V průběhu roku 2014 byl na dočas-
nou dobu tento počet navýšen o 1 zaměstnance na 
úseku registru vozidel. Ke změně ve struktuře 
odboru nedošlo.

Náplní odboru byl z největší části výkon státní 
správy, částečně vykonával i samosprávné činnosti, 
zejména však zajišťoval služby pro občany. Jmeno-
vitě lze uvést např. Czech Point (ověřený výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z obchodního a živnos-
tenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového 
systému hodnocení řidičů atd.), ověřování listin 
a podpisů, vydávání občanských průkazů, cestovních 
a matričních dokladů, řidičských průkazů, vedení 
registru řidičů, projednávání přestupků, vydávání 
živnostenských oprávnění. Prioritou práce odboru 
byla orientace na klienty, snaha zlepšit dostupnost 
poskytovaných služeb, zvýšit možnosti využití 

moderních způsobů obsluhy občana (elektronické 
systémy) a tyto dále rozšiřovat i na další úseky.

Oddělení evidenčně správních agend a matriky

 zabezpečovalo komplexní výkon státní správy 
v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů 
(dále OP) a cestovních dokladů,

 zabezpečovalo výkon státní správy v oblasti 
Czech Point, vidimace a legalizace,

 zabezpečovalo komplexní výkon státní správy 
v rozsahu působnosti matričního úřadu magistrá-
tu územně nečleněného statutárního města 
a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 podílelo se na zabezpečení voleb a referend, 
především vedlo stálý a zvláštní seznam voličů
a podílelo se na přípravě a tisku výpisů z nich, 
vydávalo voličské průkazy a vedlo jejich eviden-
ci, spolupracovalo na přípravě seznamů voličů 
s obcemi ve svém správním území a vydávalo
OP v souvislosti s výkonem volebního práva.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu

orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy
sídlo: Smetanova 7, nám. TGM 16 telefon: 581 268 111

(60)

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   

(22)

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 i v roce 2014 nárůst 
počtu žadatelů o OP a také žadatelů o cestovní pas, 
když nadále byla tato agenda vykonávána pouze ve 
3 fotokabinkách. 
Pracoviště občanských průkazů provozovalo mobilní 
pracoviště (off-line procesy) pro nabírání žádostí
o OP u imobilních občanů a také pro následné 
předání vyhotovených OP těmto občanům. V roce 
2014 bylo uskutečněno 68 výjezdů k imobilním 
občanům v celém správním obvodu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností Přerov, při nichž bylo 
nabráno 382 žádostí a předáno 365 vyhotovených 
OP. 24 výjezdů k imobilním občanům bylo uskuteč-
něno i pracovištěm ohlašovny pobytu, a to z důvodů 
provedení legalizace (ověření pravosti podpisu) nebo 
změny trvalého pobytu.

V souvislosti s probíhající aktualizací dat agendového 
informačního systému evidence obyvatel před jejich 
migrací do nově připravovaného informačního 
systému v rámci projektu AIS3, přistoupil odbor 
správních činností Ministerstva vnitra České repub-
liky (MVČR) k rozesílání chybových sestav obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností a k hromad-
nému zpochybňování nesprávných údajů. Pracoviště 
evidence obyvatel tak v roce provádělo prošetřování 
správnosti více jak 3 000 údajů v agendovém 
informačním systému a následnou opravu těchto 
údajů v rámci celého správního obvodu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností Přerov. V přípa-
dech nutnosti ověření správnosti údajů o státním 
občanství bylo do této činnosti zapojeno také 
pracoviště matriky.
V souvislosti s novými postupy vedení seznamu 
voličů a volebních okrsků byl v roce 2014 MVČR 
zaveden jiný způsob poskytování seznamu voličů, 
a to podáním žádosti na MVČR prostřednictvím 
formuláře v programu Czech Point na pracovišti 
ohlašovny pobytu. MVČR bylo také rozhodnuto 
o ukončení výdeje dat z aplikace změnové sestavy 
v jeho programu WYSE, které byly každý měsíc 
generovány na pracovišti evidence obyvatel a předá-
vány pracovištím ohlašoven pobytu obecních úřadů 
ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností Přerov. V této souvislosti byla 

MVČR ve spolupráci se Správou základních registrů 
připravena služba pro pracoviště ohlašoven pobytu, 
která umožňovala "hromadný výdej" údajů podáním 
žádosti o poskytnutí údajů ze základního registru 
obyvatel a z agendového informačního systému 
evidence obyvatel na Portálu veřejné správy. 

Za období roku 2014 bylo oddělením evidenčně 
správních agend a matriky vydáno dokumentů podle 
druhu a jednotlivých pracovišť: 

ROK 2013 2014

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 
dokladů a evidence obyvatel:
počet přijatých žádostí o vydání 
občanských průkazů (OP)

11 340 12 555

žádosti cizích úřadů 311 327

počet vydaných OP se strojově 
čitelnými údaji

11 264 12 805

počet vydaných OP bez strojově 
čitelných údajů

383 425

počet skartovaných OP 10 008 11 425

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 506 1 452

počet projednaných přestupků 1 344 1 333

- z toho: v blokovém řízení 377 363

- vydání bloku na místě
nezaplaceného

94 122

- domluvou 873 848

počet přestupků postoupených na 
oddělení přestupků

364 258

počet vydaných potvrzení o OP 3 037 3 505

počet provedených změn v evidenci 
obyvatel

156 124

poskytnutí údajů z informačního 
systému

4 374 3 014

přijaté žádosti o vydání cestovního 
pasu

3 890 4 672

vydané e-Pasy 3 730 4 529

vydané cestovní pasy typu Blesk 160 143

počet skartovaných cestovních pasů 2 938 4 009

přijato oznámení ztrát, odcizení 
cestovních pasů

97 159

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu

vydáno potvrzení o změně trvalého 
pobytu (TP)

1 314 1 197

zasláno oznámení o vydání potvrzení 
o změně TP

212 214

oznámení vlastníkům objektů 
o změně v počtu osob přihlášených 
k TP

312 327

podáno žádostí o zrušení údaje 
o místu TP

276 263

vydáno výpisů evidence 195 105

počet provedených změn v evidenci 4 363 3 477

hlášení doručovací adresy 77 76

ověřování podpisů - legalizace 2 046 1 646

ověřování listin - vidimace 1 754 1 316

vydávání ověřených výstupů z informačních systémů 
veřejné správy (Czech Point)
výpis z Katastru nemovitostí 232 196
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výpisy z obchodního rejstříku 169 160

výpisy z rejstříku trestů 492 532

výpisy z živnostenského rejstříku 43 79

výpisy z registru řidičů 17 15

výpisy z registru kvalifikovaných 
dodavatelů

3 2

výpis z registru autovraky 0 0

výpis z insolvenčního rejstříku 0 0

konverze dokumentů na žádost 131 176

konverze dokumentů z moci úřední 189 247

žádost o zřízení datové schránky 11 30

oznámení o zneplatnění přístupových 
údajů a vydání nových

33 30

výpisy ze základních registrů 
(od 01.07.2012)

8 16

Pracoviště matriky

počet zápisů v knize narozených 863 832

počet zápisů v knize manželství 154 152 

z toho: církevních/s cizinci 10/6 10/4

počet zápisů v knize úmrtí 667 653

vyhotoveno duplikátů matričních 
dokladů

1 180 1 081

z toho: pro tuzemsko/pro cizinu 1 106/74 1 018/63

změny v matričních zápisech (určení 
a popření otcovství, osvojení, změny 
jména a příjmení, rozvody, opravy)

555 492

povolení změny jména a příjmení 36 32

zpětvzetí příjmení po rozvodu 9 12

příjmení žen v mužském tvaru 19 11

volba druhého jména, volba jiného 
jména osvojenci

3 4

vydáno osvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství 
v cizině nebo s cizincem

20 9

osvědčení k církevnímu sňatku 10 10

prominutí dokladů k uzavření 
manželství

6 4

povolení uzavřít manželství na jiném 
vhodném místě nebo mimo 
stanovenou dobu

15 14

počet provedených vyšších ověření 
dokladů pro cizinu

0 1

podklady pro zápis do zvláštní 
matriky Brno

20 48

zápisy určení otcovství 248 267

z toho: před narozením/po narození 179/69 202/65

ověření podpisů – legalizace 303 299

ověřování listin – vidimace 219 154

počet vydaných veřejných listin 
o identifikaci

8 3

počet vydaných ověřených výstupů 
z inf. systému veřejné správy

5 16

Počty ověřování pro Magistrát města Přerova:

legalizace 2 007

vidimace 1 582

Metodická a kontrolní činnost

Matriční úřad prováděl kontrolu vedení matričních 
knih a sbírek listin, a to u všech 9 matričních úřadů 
ve svém územním obvodu. Dále vedl a aktualizoval
sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených 
do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho 
správním obvodu. Dne 04.12.2014 připravil pracovní 
poradu matrikářek všech matričních úřadů, které 
jsou zařazeny do správního obvodu MMPr.

Příjmová část rozpočtu

Za činnosti prováděné na oddělení evidenčně 
správních agend a matriky byly vybírány správní 
poplatky, které byly příjmem rozpočtu města.

Správní poplatky

Rozpočet původní:                          2 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 900 000,00 Kč
Plnění:                                               2 969 090,00 Kč
% plnění:                                                      102,4  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 

Rozpočet původní:                               35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               35 000,00 Kč
Plnění:                                                    33 880,00 Kč
% plnění:                                                      96,8  

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

Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Plnění:                                                      2 719,00 Kč
% plnění:                                                      27,2  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                               90 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               90 000,00 Kč
Plnění:                                                  100 600,00 Kč
% plnění:                                                     111,8  

Plánované příjmy, a to i po výrazné dílčí úpravě 
rozpočtu v průběhu roku, byly splněny, mírně 
překročeny. K výraznému zvýšení došlo u správních 
poplatků, a to za cestovní doklady. 
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Výdajová část rozpočtu 

Činnost místní správy 

Rozpočet původní:                               30 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč
Čerpání:                                                 11 050,00 Kč
% čerpání:                                                     36,8  

Odbor plánoval výdaje na vydané výstupy z katastru 
nemovitostí (Czech Point), kdy katastr nemovitostí 
1x za 3 měsíce fakturuje statutárnímu městu Přerov 
za každý vydaný výpis z katastru nemovitostí 50 Kč. 
Čerpání rozpočtu bylo i po úpravě částky oproti roku 
2013 nižší, neboť nelze spolehlivě odhadnout počet 
žádostí. 

Oddělení přestupků 

 komplexně zajišťovalo výkon státní správy na 
úseku přestupků v souladu se zákonem ČNR 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů (přestupkový zákon) a v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.

Tak jako v letech předchozích, byla i v roce 2014 
řešena větší část přestupků ve zkráceném řízení, a to 
jak blokovém, tak především v příkazním řízení. 
Tímto postupem se podstatně zkracuje doba nutná 
pro vyřízení přestupkové věci a její pravomocné 
ukončení. I když došlo k mírnému poklesu celko-
vého počtu došlých oznámení, tak na druhé straně 
vzrostl o 1/3 oproti roku 2013 počet přestupků 
projednávaných ve správním řízení, které bylo 
značně časově náročnější. 
Kromě přestupků spáchaných na území města 
Přerova a v jeho místních částech, projednávalo
oddělení na základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv i přestupky spáchané v 51 obcích správního 
obvodu Přerova, obce s rozšířenou působností.
Na oddělení byla zpracovávána i agenda obecně 
prospěšných prací a také agenda související s vyřizo-
váním oznamovaných shromáždění dle zákona 
o právu shromažďovacím.
Od 01.03.2014 (účinnost změny organizačního řádu 
MMPr) projednávalo oddělení přestupků nově ve 
spolupráci s oprávněnou úřední osobou z odboru 

sociálních věcí a školství přestupky a správní delikty 
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí. 
Dle stanoviska MVČR, odboru všeobecné správy,
uvedeného v zápise ze dne 11.03.2014, je oddělení 
přestupků povinno respektovat a realizovat v praxi 
závěr veřejného ochránce práv, tj. v případě přestupků 
projednávaných na návrh postižené osoby vyrozu-
mět o odložení věci, jak navrhovatele, tak i osobu, 
která se měla protiprávního jednání dopustit.
Zpracování přestupků i zpráv o občanech pro potře-
by orgánů činných v trestním řízení bylo prováděno 
za pomoci programu VITA a rovněž byla 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 ČR dle trestního řádu účastnily provedení 
některých nutných procesních úkonů v zahájeném 
trestním řízení jako nezúčastněné osoby.
Pracovnice oddělení se podílely i na zajištění 
zdárného průběhu voleb, a to jak do Evropského 
parlamentu, tak zejména do zastupitelstev obcí a do 
Senátu Parlamentu ČR, konaných v měsíci říjnu. 

Přehled úkonů v agendě přestupků 

ROK 2013 2014

počet došlých oznámení o přestupku  
01.01.2014 do 31.12.2014

1 988 1 763

počet nevyřízených přestupků
z minulého období

323 474

postoupeno jinam, odloženo 800 790

celkem projednáno    1 037 1 006

z toho v příkazním řízení   
           v blokovém řízení
           ve správním řízení    

484
223
330

363
200
442

počet případů, kdy bylo rozhodováno 
o náhradě škody

15 21

počet odvolání 13 13

z toho vyhověno 
(i částečně – např. snížení pokuty) 

4 4

porušení OZV města      4 8

přestupky proti veřejnému pořádku 47 74

přestupky proti občanskému soužití 325 348

přestupky proti majetku 296 247

ostatní 365 294

uloženo na pokutách Kč 555 000 799 500

z toho zaplaceno – v blokovém 
řízení Kč

67 500 61 000

Oddělení také zpracovávalo a vyhotovovalo, pro 
potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších 
oprávněných orgánů, zprávy o občanech. 

ROK 2013 2014

zpracování zpráv o občanech pro potře-
by orgánů činných v trestním řízení

1 551 1 628

zpracování zpráv o občanech –
vyjádření k žádosti o zbrojní průkaz

269 255
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Dále oddělení spolupracovalo s Okresním soudem 
Přerov, Probační a mediační službou, středisko Přerov 
a Technickými službami města Přerova, s. r. o., při 
výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP).
V roce 2014 mohlo současně vykonávat trest OPP
6 osob. S ohledem na skutečnost, že stále méně 
odsouzených započalo a vykonávalo trest OPP, bylo 
možné nastoupit k výkonu OPP téměř okamžitě,
s výjimkou konce roku, kdy byl se 3 odsouzenými 
domluven nástup výkonu trestu na TSMP s. r. o.,
s odstupem 2 měsíců.
S výkonem trestu OPP nezapočalo celkem 6 osob. 
Z tohoto počtu byl 1 osobě trest zrušen uložením 
společného trestu, 2 osobám byl usnesením okresního 
soudu změněn původní poskytovatel. Celkem 
7 odsouzeným byl v roce 2014 soudem změněn trest 
na nepodmíněný, popř. domácí vězení. U dalších 
4 odsouzených byl podán návrh na přeměnu trestu, 
kdy řízení nebylo v roce 2014 pravomocně ukončeno.

ROK 2013 2014

počet soudem uložených trestů       
k odpracování/počet hodin

22/4 244 34/6 614

z toho: trest zcela odpracovalo
         osob/odprac. hodin

10/1 730 13/1 885

            trest započalo a nedokon-
            čilo osob/odprac. hodin.

5/246 12/875

k 31.12.2014 trest odpracovávalo
osob/celkem odprac. hodin

5/246 5/270

z předchozího roku trest 
odpracovalo osob/odprac. hodin

0 /0 2/139

celkem odpracováno hodin 1 976 2 899

Příjmová část rozpočtu

Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

Rozpočet původní:                               232 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                             232 200,00 Kč
Plnění:                                                  232 250,00 Kč
% plnění:                                                       100,02  

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                                      500,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    500,00 Kč
Plnění:                                                         100,00 Kč
% plnění:                                                        20,0  

Sankční platby
Rozpočet původní:                             450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč
Plnění:                                                 420 325,26 Kč
% plnění:                                                        93,4  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet původní:                               70 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč
Plnění:                                                   70 836,00 Kč
% plnění:                                                     101,2  

Příjmovou část rozpočtu oddělení přestupků tvořily
každoroční stálé platby od obcí za uzavřené veřejno-
právní smlouvy k projednávání přestupků. Dalším 
příjmem byly uhrazené platby za uložené pokuty 
a náhrady nákladů řízení za spáchané přestupky. 
U posledních dvou jmenovaných položek nelze 
spolehlivě odhadnout míru vymahatelnosti uložené 
sankce, zejména u uložených pokut, a to s ohledem 
na možnou dobu vymahatelnosti dle daňového řádu. 
Příjmy byly téměř naplněny dle plánového rozpočtu. 

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy 

Rozpočet původní:                               15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč
Čerpání:                                                      847,00 Kč
% čerpání:                                                    5,6  

Ve výdajové části rozpočtu oddělení přestupků je 
každoročně počítáno s částkou na úhradu služeb 
znalců či tlumočníků v přestupkovém řízení. V prů-
běhu roku byla položka čerpána pouze v 1 případě. 

Oddělení dopravně správních agend

 komplexně zajišťovalo výkon státní správy na 
úseku dopravních přestupků, když projednávalo
přestupky a správní delikty podle zákona o sil-
ničním provozu, přestupky na úseku dopravy, 
přestupky na úseku silničního hospodářství, 
přestupky a správní delikty vyplývající ze zákona 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 
Přijatá oznámení byla řešena především ve správ-
ním řízení, v menší míře pak řízení příkazním 
a minimálně v blokovém řízení. Tento poměr lze 
přičíst zejména závažností projednávaných přes-
tupků.

V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb.,       
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o silničním provozu), došlo v průběhu 
roku k profilaci postupu při zjišťování, zpracování, 
respektive projednávání přijatých oznámení, kdy 
bylo možno konstatovat, že v danou dobu je tato 
problematika neustále aktuální se vzrůstající tendencí.
Nadále se zvyšoval počet případů, ve kterých byli 
pachatelé přestupků zastupováni prostřednictvím 
zmocněnců, kteří v různých fázích vstupovali do 
jednotlivých správních řízení, přičemž ve velké 
většině případů jejich činnost spočívala v jednání, 
které bylo možno označit za obstrukční, s cílem 
dosáhnout prekluzivní lhůty pro projednání přestup-
ku. Tito zmocněnci důsledně využívali maximum 
toho, co právní normy upravující přestupkové řízení 
umožňují. Složitost těchto případů byla pak s odka-
zem na výše uvedené zcela zřejmá. 
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Přehled úkonů dle jednotlivých činností oddělení: 

ROK 2013 2014

počet došlých oznámení 579 753

usnesení o postoupení přestupkové 
věci

31 30

záznam o odložení věci 128 177

blokové řízení 34 64

příkazní řízení 106 151

správní řízení – rozhodnutí uložením 
sankce

223 275

správní řízení – rozhodnutí o zastavení 
řízení

40 44

rozhodnutí o upuštění od zbytku 
sankce zákazu řízení všech 
motorových vozidel a rozhodnutí
o vrácení řidičských oprávnění (ŘO)

238 260

rozhodnutí o zrušení podmínění ŘO, 
rozhodnutí o podmínění ŘO a rozhod-
nutí o odnětí podmínění ŘO

381 278

rozhodnutí o zadržení řidičského 
průkazu (ŘP)

70 88

výzva k vyzvednutí ŘP pro nezahájené 
řízení

7 4

odpovědi na žádosti pojišťoven 69 96

různé - odpovědi institucím, soudům 41 39

uloženo na pokutách Kč 1 937 150 3 288 800
z toho zaplaceno 
v blokovém řízení Kč 20 800 32 300

Na oddělení byl veden registr řidičů a ŘO, ze kterého 
byla vydávána data. Byly vydávány a vyměňovány 
ŘP a mezinárodní ŘP, vydáván průkaz profesní 
způsobilosti řidiče a paměťové karty. S agendou 
registru řidičů bylo spojeno i vedení bodového 
hodnocení řidiče (záznam bodů za spáchaný doprav-
ní přestupek, odečítání bodů) a vedení správního 
řízení o námitkách proti záznamu bodů. V registru 
řidičů bylo vedeno:
 60 320 řidičů, 
 162 cizích řidičů (cizinců s českým ŘP),
 23 097 neřidičů,
 3 652 řidičů vlastnících průkaz profesní způsobi-

losti řidiče. 
Dále vydal registr řidičů v informačním systému 
„digitální tachograf“ 224 paměťových karet. V I. po-
lovině roku probíhala rozsáhlá kontrolní činnost 
Policie ČR v rámci odhalování nezákonně se množí-
cího získávání ŘO a ŘP cizinců, padělaných lékař-
ských posudků a nedostatečných podkladů k doložení 
statutu obvyklého bydliště (padělané nájemní smlou-
vy), při níž úsek registru řidičů úzce spolupracoval 
a poskytoval příslušnému orgánu dokumenty z evi-
denčních karet řidičů (posudky zdravotní způsobilosti 
řidiče a dopravně psychologického vyšetření, nájem-
ní smlouvy u cizinců).
Ve spolupráci s Policií ČR byla v druhé polovině 
roku zorganizována přednáška o padělcích v oblasti 
cizozemských ŘP.

Koncem roku proběhl úspěšně rozsáhlý přechod 
agend Centrálního registru řidičů (Eliška) a Infor-
mačního systému digitální tachograf (ISDT) ze za-
bezpečené sítě MVČR na veřejnou internetovou síť. 

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO

ROK 2013 2014

udělení, rozšíření ŘO 3 269 3 200

pozbytí, odnětí a podmínění ŘO 397 411

vydání mezinárodních ŘP 224 235

vydání nových ŘP 8 392 4 243

vydání průkazů profesní způsobilosti 
řidiče

25 5

vydání paměťových karet 1 318 224

zaevidování přestupků a přečinů 3 199 3 493

výdej dat z registru řidičů 1 402 1 403

různé – např. odpovědi soudům, 
pohyb evidenčních karet řidičů

8 493 9 493

Na úseku registru silničních vozidel byly přidělo-
vány silničním motorovým vozidlům registrační 
značky, vydávána osvědčení o registraci a technický 
průkaz (přihlášení nového vozidla, ojetého vozidla, 
změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla).

V měsíci květnu bylo ve spolupráci s Policií ČR
zorganizováno školení pro pracovníky registru vozi-
del v oblasti pravosti dokladů k vozidlům, kterého se 
zúčastnili i kolegové z jiných správních úřadů.
Od roku 2012, kdy proběhl přechod na nový program 
centrálního registru vozidel, se stále postupně dopl-
ňovaly chybějící informace, jež nebyly vůbec nebo 
chybně převedeny z předchozího programu.

Počet úkonů na úseku registru vozidel

ROK 2013 2014

schválení technické způsobilosti –
individuální dovoz

569 616

stavby, přestavby 30 30

znovuobnovení původního VIN 
vozidla

11 18

1. evidování vozidla v ČR 1 172 1 586

vyřazení z provozu § 14 1 049 905
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trvalý vývoz do zahraničí 352 496

výměna motoru nebo podvozku 8 2

změna barvy vozidla 74 77

změna vlastníka 370 279

výměna registrační značky a druhu 
registrační značky (SPZ)

423 398

technická prohlídka 576 590

blokace 769 785

vybavení/nestandardní provedení 646 670

výměna technického průkazu 290 351

oprava v záznamu vozidla 9 301 8 824

znovuzaevidování 6 18

osvědčení o registraci 796 726

odcizení vozidla 0 0

dočasné vyřazení z provozu 912 889

vrácení statutu provozované 545 622

změna registračního místa 1 091 961

avízo změny provozovatele 3 475 3 427

potvrzení změny provozovatele 3 987 4 019

různé např. dožádání státních 
institucí

2 400 2 350

Oddělení je také dopravním úřadem ve věcech 
taxislužby a městské autobusové dopravy (MAD). 
Z hlediska samosprávy komplexně zajišťovalo 
agendu MAD a agendu ostatní dopravní obslužnosti
(ODO), tzn., že poskytovalo zálohové platby na 
kompenzaci MAD a prokazatelnou ztrátu ODO, pro-
vádělo kontrolu výdajů dopravců a roční zúčtování
nákladů, tržeb a poskytnutých záloh.
Provoz MAD byl od 01.04.2014 zajišťován doprav-
cem, který vzešel jako vítěz veřejné zakázky 

„Městská autobusová doprava v Přerově 2013–2023“. 
S nástupem nového dopravce došlo v provozu MAD 
k výrazným změnám – změna čísel linek (z jednič-
kové řady 1, 2, 3… na řadu stovkovou 101, 102, 
103…), přejmenování názvů 6 autobusových zastávek 
(z důvodu připomínek občanů, zrušení zařízení 
a institucí, podle kterých byly tyto autobusové 
zastávky pojmenovány, dlouhého názvu, ale i pro-
blémů s vyhledáváním v internetovém vyhledávači), 
byly vydány nové jízdní řády, které byly v průběhu 
roku několikrát upravovány z důvodu připomínek 
občanů. Díky všem těmto změnám dopravní úřad 
udělil více licencí k provozování linkové dopravy 
a vydal větší počet osvědčení o oprávnění k podni-
kání v MAD.
Statutární město Přerov akceptovalo závazné usne-
sení Zastupitelstva Olomouckého kraje „Sjednocení 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje“, proto 
oddělení řešilo změnu celého systému provozu 
ODO. Statutární město Přerov na základě dodatku 
č. 9 k původní smlouvě s dopravcem ARRIVA 
Morava a. s., bude nadále hradit prokazatelnou ztrátu 
z provozu Cyklobusu Bečva. Na provoz dalších 
11 linek ODO, jež bude od roku 2015 zajišťovat 
Olomoucký kraj, bude přispívat na základě „Smlou-
vy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje“, a to částkou cca 
3,2 mil. Kč. 
V agendě taxislužba, z důvodu vydání Opatření 
obecné povahy č. 0111-OOP-C025-14, tzv. „zákaz 
nulítek v provozu“ Českým metrologickým institu-
tem, informoval dopravní úřad všechny dopravce 
v taxislužbě o povinnostech vyplývajících z tohoto 
opatření, překontroloval kompletní evidenci vozidel 
taxislužby a vozidla, která nesplňovala požadavky 
tohoto opatření, vyřadil z evidence vozidel taxi-
služby a u vozidel, které změnou taxametru splnily 
požadavky opatření, vydal aktuální výpis z evidence 
vozidel taxislužby. 
V souvislosti s vyšetřováním vražd taxikářů v Praze 
byly v roce 2014 prováděny opakované a podrobné 
kontroly všech údajů vedených v Centrálním 
registru dopravců. Oddělení, jako příslušný orgán 
státního odborného dozoru v roce 2014, vykonalo 
10 kontrol v oblasti taxislužba a 3 kontroly v oblasti 

stanic měření emisí.

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu

ROK 2013 2014

vystavení průkazů řidičů taxislužby 95 74

zařazení vozidel taxislužby do evidence 50 10

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 29 6

stanice měření emisí - kontrola 3 3

jízdní řády MAD 22 23

licence MAD 8 20

osvědčení MAD 1 4

zkoušky taxislužby– odzkoušení uchazeči 60 58

zkoušky taxislužby– vydaných osvědčení 44 48
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Oddělení dopravně správních agend dále zajišťovalo 
agendu silničního správního úřadu ve věcech povo-
lování zvláštního užívání pozemních komunikací 
a povolování uzavírek a objížděk; vedlo agendu 
spojenou s místní a přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích a povolování výjimek 
z těchto úprav (dopravní značení).
Od měsíce září do prosince proběhla částečná a úplná 
uzavírka krajské silnice II/434, ul. Tovačovská, 
Přerov, z důvodu realizace stavební akce „Přerov –
výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače 
s napojením Dluhonic a Kozlovic“, která se význam-
ně dotkla obyvatel Henčlova. Tato stavební akce
bude v roce 2015 pokračovat a stavební práce budou 
probíhat ve větším a časově náročnějším rozsahu. 
Dále byly ve větším množství povoleny uzavírky 
železničních přejezdů v rámci rekonstrukce železnič-
ní tratě Brno – Přerov. V oblasti stanovování doprav-
ního značení se zvýšil počet žádostí o omezení 
tonáže projíždějících vozidel obcemi vydávané 
formou opatření obecné povahy.

Počet úkonů silničního správního úřadu: 

ROK 2013 2014
stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích

97 123

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích

146 122

výjimky z místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích

24 23

zvláštní užívání pozemních 
komunikací

302 448

uzavírky, objížďky 66 53
koordinovaná stanoviska 249 418
vydaná vyjádření 20 39

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.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb bylo v měsíci 
dubnu přistoupeno ke zrušení detašovaného praco-
viště v místní části Předmostí a přestěhování úseku 
zkušebních komisařů do budovy Smetanova 7a, 
Přerov. Důvodem byla nejen horší dostupnost učebny 
pro uchazeče, ale i hospodárnost provozu budov, 
v nichž sídlí magistrát.

V rámci novelizace zákona č. 247/2000 Sb., o získá-
vání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změně některých zákonů, se 
nově vyhotovovaly, na místě prováděné praktické 
zkoušky, záznamy o závěrečné zkoušce z praktické 
jízdy, do nichž se zaznamenává průběh a výsledek 
praktické zkoušky.
Koncem roku byly činěny postupné kroky k úspěš-
nému přechodu aplikace e-Testy ze zabezpečené sítě 
Ministerstva dopravy na veřejnou internetovou síť. 
Opakovaně byly, za spolupráce zkušebního komisaře 
a pracovníků IT odboru vnitřní správy, prováděny
zátěžové zkoušky. Původní aplikace byla následně 
po dobu posledních 14 dnů roku odstavena, tudíž 
nemohly být prováděny zkoušky uchazečů o ŘO
z pravidel silničního provozu.

Počet provedených zkoušek a rozhodnutí:

ROK 2013 2014

zkoušky uchazečů o ŘO 801 685

zkoušky z odborné způsobilosti 45 28

zkoušky z profesní způsobilosti 55 45

opakovaná zkouška o ŘO 919 737

rozhodnutí o změně v registraci AŠ 46 19

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 
žadatelů o řidičské oprávnění

Rozpočet původní:                               700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             700.000,00 Kč
Plnění:                                                  726 800,00 Kč
% plnění:                                                       103,8  

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                           5 600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          6 200.000,00 Kč
Plnění:                                               6 725 200,00 Kč
% plnění:                                                       108,5  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

Rozpočet původní:                            2 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 000.000,00 Kč
Plnění:                                               1 883 457,09 Kč
% plnění:                                                      94,2  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                               220 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           220.000,00 Kč
Plnění:                                                  214 302,00 Kč
% plnění:                                                      97,4  

V příjmové části rozpočtu byly v průběhu roku 
rovnoměrně plněny všechny plánované příjmy, jen
v případě evidence motorových vozidel byl výrazný 
nárůst vybraných správních poplatků, proto byl 
rozpočet v průběhu roku upravován.
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Výdajová část rozpočtu 

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompen-
zace v městské a příměstské autobusové dopravě)

Rozpočet původní:                          32 300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        32 412 500,00 Kč
Čerpání:                                          25 957 895,00 Kč
% čerpání:                                                    80,1  

Trvale největším výdajem bylo zajištění dopravní 
obslužnosti a s tím spojené poskytnutí kompenzace 
dopravcům, a to jak u městské dopravy, tak ostatní 
dopravní obslužnosti. Rozpočtovaná částka nebyla 
vyčerpána, když od měsíce dubna byla provozována 
MAD na základě nově uzavřené smlouvy, a to za 
cenu nižší než byla předchozí.

Bezpečnost silničního provozu 

Rozpočet původní:                               136 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                             167 800,00 Kč
Čerpání:                                                 76 730,00 Kč
% čerpání:                                                       45,7  

Výdaje na znalecké posudky nebyly zcela vyčerpá-
ny, ač bylo nutno, v závažných sporných případech 
dopravních přestupků a v případě, že se jednalo
o řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkohol, 
žádat o více posudků, než v roce 2013.
Dále mělo být hrazeno nájemné za bezplatnou 
přednášku krajského manažera BESIP, organizo-
vanou každoročně v měsíci listopadu 2014 komisí 
BESIP. Přednáška se v roce 2014 konala, ale 
hrazena byla z rozpočtu kanceláře primátora. 

Oddělení obecní živnostenský úřad

 vykonávalo státní správu v souladu se zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), v platném znění, v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnos-
tenských úřadech, v platném znění, tj. zajišťo-
vání veškeré agendy pro ohlašovací živnost 
volnou, živnosti řemeslné, vázané a konceso-
vané, a to na území města Přerova a dalších 
59 obcích správního obvodu,

 vykonávalo činnost Centrálního registračního 
místa pro podnikatele,

 vykonávalo státní správu v působnosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
tj. zajišťovalo agendu zemědělského podnikání,

 provádělo dozor nad dodržováním vybraných 
ustanovení zákona o ochraně spotřebitele,
o spotřebních daních, o povinném značení lihu, 
o omezení provozu zastaváren a jiných provozo-
ven v noční době, zákona o drahách a o civilním 
letectví,

 vykonávalo poradenství v rámci systému 
„Spotřebitelský ombudsman“,

 bylo zapojeno do mezinárodního systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu IMI (Internal 
Market Information System), který byl určen pro 
výměnu informací mezi příslušnými orgány 
v Evropském hospodářském prostoru,

 na oddělení byla prováděna poradenská a infor-
mační služba České obchodní inspekce.

V oblasti evidence živnostenského rejstříku bylo 
v roce 2014 mimo běžnou registrační činnost 
Centrálního registračního místa prověřeno a zpra-
cováno v informačním systému registru živnosten-
ského podnikání celkem 3 902 avíz z jiných rejstříků 
(veřejný a insolvenční rejstřík; registr obyvatel; 
územní identifikace, adres a nemovitostí).
Do činnosti se promítl dopad některých opatření
přijatých v rámci reakce státu na metylalkoholovou 
kauzu z podzimu roku 2012, a to jak zvýšeným 
počtem vydaných koncesí, tak zaměřením kontrolní 
činnosti. Dnem 17.10.2013 nabyla účinnosti novela 
živnostenského zákona, vydaná ve Sbírce předpisů 
pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné 
reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin, když prodej těchto komodit zařadila 
z dřívější volné nebo řemeslné živnosti do příslušné 
koncesované živnosti. Podle přechodných ustano-
vení citovaného zákona museli dosavadní prodejci 
tvrdého alkoholu požádat o koncesi nejpozději do 
dne 17.04.2014. V roce 2014 tak bylo stávajícím 
i novým prodejcům vydáno 540 „lihových koncesí“ 
a jelikož celkový počet dosud vydaných 714 koncesí 
neodpovídal očekávanému počtu, byli podnikatelé, 
kteří nedisponovali „lihovou koncesí“ postupně 
živnostenským úřadem prověřováni. Ode dne 
18.04.2014 bylo do konce roku takto zkontrolováno 
119 podnikatelů, ani v 1 případě však nebyl zjištěn 
neoprávněný prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin bez potřebné koncese.
Dne 16.05.2013 zprovoznilo Ministerstvo průmyslu    
a obchodu ČR systém „Spotřebitelský ombudsman“, 
s cílem napomoci spotřebitelům, poškozeným prakti-
kami některých prodejců při uzavírání spotřebitel-
ských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich 
podnikání. Systém využívá síť 227 obecních živnos-
tenských úřadů a je založen na jejich spolupráci 
s nevládními neziskovými organizacemi. V roce 
2014 byla poskytnuta pomoc 12 spotřebitelům. 
V rámci dlouhodobé spolupráce obecního živnos-
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tenského úřadu s obecně prospěšnou společností 
dTest byly distribuovány do přerovských městských 
informačních center příručky s problematikou 
ochrany spotřebitele, upozorňující veřejnost na 
nekalé praktiky prodejců a nejdůležitější změny 
v této oblasti, vyplývající z nového občanského 
zákoníku účinného od 01.01.2014.

Podnikání podle živnostenského zákona 

Přehled dokumentů vydaných v roce 2014

ROK 2013 2014

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO 1 986 2 354

rozhodnutí o udělení koncese 235 562

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní 
žádost

279 342

rozhodnutí o zrušení ŽO 36 23

rozhodnutí o změně koncese 250 26

rozhodnutí o pozastavení provozování 
živnosti aj.

31 14

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 884 1 224

vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR 213 207

vyrozumění o pokračování provozování 
živnosti

291 291

vyrozumění o přerušení provozování 
živnosti

1 346 1 454

vyrozumění o shromáždění podkladů 
pro rozhodnutí aj.

99 49

vyrozumění o zápisu adresy pro 
vypořádání závazků

386 502

výzva dle § 57 odst. 2 ŽZ 25 20

výpis ze ŽR 182 180

potvrzení o neexistenci/existenci zápisu 
v rejstříku

368/2 336/7

žádost o stanovisko ke koncesi 27 29

stanovisko ke změně koncese 167 18

oznámení o zahájení kontroly aj. 629 158

oznámení příslušným úřadům 428 642

předání údajů JRF (jednotný registrační 
formulář) příslušnému orgánu

96 111

ŽR – živnostenský rejstřík, ŽO – živnostenské oprávnění 

Celkový počet podnikatelů s platným živnostenským 
oprávněním k 31.12.2014 činil 13 974, z toho:
 českých fyzických osob                              12 104
 českých právnických osob                            1 611
 zahraničních fyzických osob                           248
 zahraničních právnických osob                         11

Celkový počet živnostenských oprávnění podle druhů 
živností a subjektů k 31.12.2014:

živnosti fyzické 
osoby

právnické 
osoby

celkem

volné 9 558 1 564 11 122
řemeslné 5 176   912 6 088
vázané 1 416   420 1 836
koncesované 1 020   369 1 389
Celkem 17 170 3 265 20 435

Kontrolní činnost

Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna 
v souladu s právními předpisy, za zjištěné porušení 
právních předpisů byly ukládány sankce. Bylo 
uskutečněno 431 kontrolních šetření, z toho 286 
protokolů podle zákona o státní kontrole, uloženo 
107 sankcí, z toho 100 v blokovém řízení.   

Podnikání dle zákona o zemědělství 

Oddělení obecní živnostenský úřad vedlo evidenci 
zemědělských podnikatelů, v souladu se zákonem    
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. K datu 31.12.2014 bylo v evidenci:
 fyzický osob                                                    304
 právnických osob                                              44

Kontrolu zemědělských podnikatelů podle zákona    
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, provádí zejména 
Ministerstvo zemědělství ČR. Oddělení obecní 
živnostenský úřad 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 2014 tento případ nenastal a kontroly 
zemědělských podnikatelů proto prováděny nebyly.

Poradenská a konzultační činnost české obchodní 
inspekce 

Na základě dohody s Českou obchodní inspekcí
(dále ČOI), byla zajišťována ve městě Přerově vždy 
jeden den v měsíci poradenská a informační služba.
Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé, se mohli na 
pracovníky ČOI obracet s dotazy ohledně prodeje 
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výrobků, zboží a poskytování služeb na vnitřním 
trhu, či jiné obdobné činnosti, poskytování spotře-
bitelských úvěrů, postupu při uplatnění odpovědnosti 
za vady výrobků (reklamace), postupu při reklamaci 
u zakoupeného zboží na „předváděcích akcích“, při 
uzavření kupní smlouvy, při uzavření „smlouvy 
o dílo“, možnosti spotřebitele, když se dozví v mé-
diích, že zakoupený výrobek může být „nebezpečný“, 
co musí být uvedeno na výrobku a kdy musí vydat 
doklad o zakoupení zboží nebo poskytnuté službě, 
informace o možnosti pořízení zboží v rámci tzv. 
„splátkového prodeje“ apod.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                               600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             600.000,00 Kč
Plnění:                                                 711 280,00 Kč
% plnění:                                                       118,5  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               60.000,00 Kč
Plnění:                                                   35 800,00 Kč
% plnění:                                                     108,5  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
(náklady řízení o přestupcích) 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20.000,00 Kč
Plnění:                                                    11 000,00 Kč
% plnění:                                                       55,0  

Zprávu podala: Ing. Jitka Kočicová
vedoucí odboru evidenčních správních služeb               
a obecního živnostenského úřadu
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V roce 2014 plnil odbor 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, vodního hospodářství a zemědělství. 
Příjmová část rozpočtu byla naplněna na 133,37 % 
částkou 5 965 061,14 Kč. Výdajová část rozpočtu 
byla vyčerpána v částce 1 551 651,10 Kč, což je 
82,77 % 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 
plánování 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   277
 obecný stavební úřad                    1 207

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           1 800 000,00 Kč
Plnění:                                                2 940 750,00 Kč
% plnění:                                                   163,4

Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním 
úřadem na základě vydaných rozhodnutí.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              200 000,00 Kč
Plnění:                                                   244 000,00 Kč
% plnění:                                                      122,0

Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona.

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 a správních deliktů

(2)

pracoviště  
administrativy  

                                      (2)
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            100 000,00 Kč
Plnění:                                                     39 500,00 Kč
% plnění:                                                        39,50

Výdajová část rozpočtu

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč
Čerpání:                                                    4 997,30 Kč
% čerpání:                                                      5,00

Finanční prostředky byly použity na pořízení znalec-
kých a statických posudků.

Oddělení ochrany životního prostředí
a památkové péče

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní sprá-
vy v působnosti obce, pověřeného obecního úřadu 
a úřadu obce s rozšířenou působností na úseku ochrany 
přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového 
hospodářství, ochrany ovzduší, posuzování vlivů na 
životní prostředí (dále ŽP), 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 EVVO, vedlo správní řízení 
o vybraných správních deliktech dle zákona o obcích

(veřejný pořádek, životní prostředí, obecně závazné 
vyhlášky – dále jen OZV), sledovalo a vyhodnocovalo 
stav ovzduší na území města, pořizovalo a koordino-
valo Místní program ke zlepšení kvality ovzduší a Plán 
odpadového hospodářství, koordinovalo odbornou 
praxi středoškolských a vysokoškolských studentů na 
úseku ochrany ŽP atd. Oddělení rovněž zajišťovalo 
ekonomickou agendu celého odboru a poskytovalo 
organizační a odbornou pomoc komisi ŽP.

Oddělením byly v rámci výkonu přenesené působnosti 
na jednotlivých úsecích státní správy vydány následu-
jící počty individuálních správních opatření (opatření 
na úrovni meritorních rozhodnutí, závazných stano-
visek a koordinovaných závazných stanovisek):
 ochrana přírody a krajiny        216
 památková péče       109
 ochrana ovzduší         117
 odpadové hospodářství          46
 posuzování vlivů na životní prostředí                 11
 integrovaná prevence                          8
 koordinovaná závazná stanoviska          418
 zvláštní užívání veřejného prostranství 

(samostatná působnost)            2
 rybářské lístky                                                   308

Příjmová část rozpočtu

Poplatky za uložení odpadů

Rozpočet původní:                             1 900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           1 900 000,00 Kč
Plnění:                                               2 468 634,30 Kč
% plnění:                                                      129,9

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 
jinými původci než je město.

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                120 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              120 000,00 Kč
Plnění:                                                    94 000,00 Kč
% plnění:                                                        78,3

Poplatky za rybářské lístky a za vydání souhlasu 
k netřídění odpadů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Plnění:                                                     29 400,00 Kč
% plnění:                                                      58,8
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Jednalo se například o sankce za porušení povinností 
v oblasti odpadového hospodářství, za porušení 
zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o státní 
památkové péči. Snížení předpokládaného plnění 
způsobilo pozastavení uplatňování sankcí za porušení 
OZV č. 2/2010. O stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                                    5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                  5 000,00 Kč
Plnění:                                                              0,00 Kč
% plnění:                                                          0,00

Výdajová část rozpočtu 

Zachování a obnova kulturních památek (opravy 
v MPZ aj.)

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                40 000,00 Kč
Čerpání:                                                 32 328,00 Kč
% čerpání:                                                     80,8

Finanční prostředky byly použity na zajištění propa-
gace památek v rámci kampaně Dny evropského
dědictví (pořízení propagačních materiálů, výlep 
plakátů, projekce na reklamním panelu fy Compekon
s. r. o.), na návrh trasy a textu (včetně cizojazyčného 
překladu) na ústřední tabuli připravované naučné 
stezky „Po stopách války 1866 na Přerovsku“ a na 
zpracování seznamu významných osobností města 
Přerova pohřbených na městském hřbitově v Přerově 
včetně fotodokumentace. 

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-
tory aj.)

Rozpočet původní:                                130 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              158 000,00 Kč
Čerpání:                                                147 359,00 Kč
% čerpání:                                                      93,3

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, Led Multimedia) a měření 
těžkých kovů. V závěru roku byl původní rozpočet 
posílen o částku ve výši 28 000 Kč z důvodu vratek 
sankčních plateb (včetně úroků) vybraných v minu-
lých letech na základě OZV č. 2/2010, o stanovení 
některých povinností při přepravě sypkých a obdob-
ných materiálů na území statutárního města Přerova. 
Jednalo se o platby od začátku platnosti této OZV, 
přičemž se nedalo spolehlivě odhadnout, jaké 
finanční prostředky na základě pravomocných 
rozhodnutí soudu se budou muset takto vracet 
i v roce 2015.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                           -

Jednalo se o finanční rezervu na případné odstranění 
nebezpečného odpadu (povinnost ORP dle §79 
zákona o odpadech), kterou však nebylo nutné čerpat.

Ochrana druhů a stanovišť

Rozpočet původní:                                145 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              67 000,00 Kč
Čerpání:                                                 33 994,00 Kč
% čerpání:                                                      50,7

Prostředky byly čerpány na provedení biologického 
průzkumu významného krajinného prvku park 
Michalov, kdy na základě objednávky byla provedena 
část mykologická, průzkum obojživelníků, plazů 
a zvláště chráněných bezobratlých druhů živočichů. 
Botanická část bude z důvodu nemoci zhotovitele 
provedena v roce 2015. Dále byly pořízeny grafické 
návrhy včetně předtiskové přípravy propagačních 
samolepek ke Dni stromů, které město pořádá ve 
spolupráci s Muzeem Komenského, p. o., do dvorního 
traktu budovy Bratrská 34 bylo nainstalováno ptačí 
krmítko pro ptáky a nakoupeny slunečnice pro zimní 
přikrmování ptáků na pozemcích ve vlastnictví 
města. 

Ekologická výchova a osvěta

Rozpočet původní:                             114 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                           114 100,00 Kč
Čerpání:                                                76 069,00 Kč
% čerpání:                                                      66,7

Finanční prostředky byly čerpány na provedení 
detailní inventury webových stránek statutárního 
města Přerova (CI 2 o. p. s.) týkajících se informací 
o životním prostředí včetně návrhu na doplnění 
a vytvoření systému indikátorů kvality životního 
prostředí a jeho naplnění daty, následně pak na 
aktualizaci a rozšíření struktury této části webu 
včetně doplnění obrázků, odkazů a vytvoření nových 
grafů. Dále na nákup odměn pro úspěšné mateřské 
a základní školy v soutěži ve sběru použitých baterií 
a monočlánků a na nákup pracovních pomůcek 
a občerstvení pro účastníky osvětových úklidových 
akcí (Den Země – Ukliďme svět, Ukliďme Česko).
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Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                                150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             400 000,00 Kč
Čerpání:                                              400 000,00 Kč
% čerpání:                                                      100,0

Finanční prostředky byly použity na poskytnutí 
dotace:
 na obnovu exteriéru památkově významných 

objektů na území města Přerova 3 fyzickým 
osobám v celkové výši 150 000 Kč,

 Římskokatolické farnosti Přerov na I. etapu 
obnovy kaple sv. Jiří v Přerově ve výši 50 000 Kč,

 ze státního rozpočtu v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na I. etapu obnovy kaple sv. Jiří 
v Přerově ve výši 200 000 Kč (UZ 34054).

Dotace na podporu aktivit v oblasti environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Rozpočet původní:                              200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              200 000,00 Kč
Čerpání:                                                192 360,80Kč
% čerpání:                                                     96,2

V roce 2014 bylo po schválení zastupitelstvem města 
a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na 
aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty dotačně podpořeno celkem 11 aktivit 
v celkové výši 197 840 Kč. Zbývajících 6 subjektů 
nemohlo být uspokojeno z důvodu nedostatku finan-
čních prostředků. Z důvodu nevyčerpání dotace v plné 
výši 1 subjektem byla vrácena nevyužitá částka ve 
výši 5 479,20 Kč.

Přímá podpora 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 poskytnuty Muzeu Komen-
ského v Přerově, p. o., na provoz záchranné stanice 
pro handicapované živočichy a na poradenskou 
a osvětovou činnost. Vyúčtování přímé podpory dle 
smlouvy bylo provedeno k datu 31.01.2015.

Oddělení vodního hospodářství 
a zemědělství 

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní 
správy v rozsahu působnosti obecního úřadu, 
pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou 
působností na úseku vodního a lesního hospodářství, 
myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního 
fondu, ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. 
V rámci samostatné působnosti spolupracovalo 
s odborem správy majetku a komunálních služeb na 
správě vodních toků a vodních děl ve vlastnictví 
města, zpracovávalo návrhy vybraných OZV, vedlo
řízení o pokutách dle zákona o obcích, vedlo evidenci 
o jakosti vod od provozovatelů, za obec povolovalo 
pořádání veřejných vystoupení podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání.
V roce 2014 byly oddělením na jednotlivých úsecích 
státní správy vydány následující počty individuálních 
správních opatření:
 vodní hospodářství          395
 zemědělský půdní fond          112
 veterinární opatření                          4
 myslivost                                     82
 lesy                        61
 týrání zvířat                        22
 rybářství                         23
 lovecké lístky                          30

Příjmová část rozpočtu

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Plnění:                                                   23 001,00 Kč
% plnění:                                                      115,0   

Poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, 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:                                                            86,00 Kč
% plnění:                                                          8,6
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V případě poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí 
pozemků k plnění funkcí lesa se jednalo o řešení 
stavu, kdy lesní pozemek byl uvolněn pro jiné využi-
tí, zejména pro investiční a podnikatelskou činnost.

Poplatky za povolené vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                          500,00 Kč
% plnění:                                                            -

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            100 000,00 Kč
Plnění:                                                 121 590,00 Kč
% plnění:                                                    121,6

Poplatky za zápis do rejstříku honební společnosti, 
lovecké lístky, za opatření vydaná speciálním 
stavebním úřadem na základě vydaných rozhodnutí 
(stavební povolení vodních děl – ČOV, studny, 
kanalizace).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                  90 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                90 000,00 Kč
Plnění:                                                     2 600,00 Kč
% plnění:                                                       2,9

Jednalo se o postih za porušení obecně závazných 
předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, 
myslivosti a vodoprávním úřadem uložené za 
porušení povinností v oblasti vodního hospodářství.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                                  10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              10 000,00 Kč
Plnění:                                                   1 000,00 Kč
% plnění:                                                      10,0

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:                                                    8 956,00 Kč
% čerpání:                                                    89,6  

Finanční prostředky byly 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 2014 se jednalo o 1 týrané zvíře, které 
bylo umístěno v Útulku pro zatoulaná zvířata.

Celospolečenská funkce lesů

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              405 700,00 Kč
Čerpání:                                                405 587,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně uvolňo-
vané ze státního rozpočtu na úhradu za výkon 
odborného lesního hospodáře 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 zpevňujících 
dřevin při obnově lesního porostu.

Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                20 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                          -

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 2014 nebyly prostředky čerpány.

Ostatní správa ve vodním hospodářství

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

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 2014 nebyly prostředky čerpány.

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 2014. 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 19.02.2015.
Činnosti interního auditu byly zajišťovány 1 pracov-
níkem, který byl organizačně oddělen od řídících 
a výkonných struktur, přímo podřízen primátorovi 
města Přerova.
Plán interního auditu na rok 2014 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 (nastavení kritérií 3E), dále se auditní 
činnost orientovala na dodržování postupů při 
zadávání veřejných zakázek a ověřování správnosti 
prováděných operací.

V souladu s ustanovením § 28 zákona o finanční 
kontrole poskytoval interní audit konzultační, pora-
denský a metodický servis odborům magistrátu 
a příspěvkovým organizacím. Nejčastěji se konzul-

tace týkaly oblasti finančního řízení a kontroly, 
hospodaření s finančními prostředky a majetkem, 
poskytování dotací, zadávání veřejných zakázek. 
Interní audit se podílel na přípravě a aktualizaci 
právních a vnitřních předpisů, prováděl výměnu 
zkušeností a dobré praxe.
V průběhu roku 2014 bylo vykonáno 5 interních 
auditů dle plánu, 1 operativní audit, 1 mimořádná 
veřejnosprávní následná kontrola a vyhotovena sta-
noviska např. k investičním akcím, k porušení roz-
počtové kázně z hlediska odpovědnosti pracovníků 
v závislosti na porušení zákonných či vnitřních 
předpisů a navržena doporučení ke zkvalitnění řízení 
provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy.
1 audit, vykonaný na základě plánu auditu, byl rozdě-
len na 2 části, a to s ohledem na rozsah předmětu 
auditu a zjištěné nedostatky již na začátku výkonu 
auditu. Předmětem následné veřejnosprávní kontroly 
bylo prověření vykazování vybraných nákladových 
položek v účetní evidenci, způsob evidence a vyka-
zování tržeb pro vyúčtování kompenzace vzniklé 
z plnění závazku veřejné služby u dopravce městské 
hromadné dopravy. Interní auditor ve spolupráci 
s právním oddělením participoval na likvidaci Regio-
nálního letiště Přerov a. s. – zpracování podkladů 
pro vedení a orgány města pro neposkytnutí dotace 
na provoz letiště a navržení akcionářům likvidaci 
společnosti.
Interním auditorem bylo navrženo 22 doporučení 
k nápravě a ke snížení možnosti vzniku rizik. Dopo-
ručení byla ze strany vedoucích odborů magistrátu 
akceptována, 4 doporučení jsou v současné době
v realizaci z titulu časové náročnosti, účasti třetích 
osob, zavádění nových informačních a komunikač-
ních technologií. Termín pro odstranění nedostatků 
byl stanoven usnesením Rady města Přerova.

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 2014

Typ auditu Auditovaný odbor Pozn:

1/14 hodnotící zpráva za rok 2013
 zpracování roční zprávy o výsled-

cích finančních kontrol zasíláno na 
Krajský úřad Olomouckého kraje

 zjištění v rámci přezkoumání hospo-
daření externím auditorem

 auditovanéodbory v roce 2013
a monitoring auditů z přede-
šlých let

 PO města Přerova
 odbory magistrátu

 zpracování výsledků finančních kontrol za 22
PO a MMPr jako celek 

 zpráva o odstranění nedostatků vypracovaná 
vedoucími odborů

2/14 část A:
Audit – nakládání s nebytovými pros-
tory ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v privatizovaných bytových 
domech, kde jsou umístěny výmění-
kové stanice a objektové předávací 
stanice tj. technologie ve vlastnictví 
společnosti Teplo Přerov a. s. 

 odbor správy majetku a komu-

nálních služeb
1) zjištěno nehospodárné nakládání s nebytový-

mi prostory města ve smyslu:
 užívání prostor jinými osobami bez právního 

důvodu,
 platby do fondu oprav SVJ hrazené městem, 

aniž by se jakkoliv užívalo,
1) zjištěno užívání prostor podnikatelskými sub-

jekty bezplatně
 riziko porušení zákona o veřejné podpoře,
 podnikatelské zájmy stavěné na úkor ÚSC,
2) absence kontrol zaměstnanců
 v některých případech nemá město přístup do 

nebytových prostor (nedisponuje klíči),
 v některých případech slouží nebytové prosto-

ry jako sklad nepotřebných věcí apod.
2/14 část B: 
Audit – nakládání s nebytovými pros-
tory ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v privatizovaných bytových 
domech, kde jsou zřízeny kryty civilní 
ochrany

 odbor správy majetku a komu-
nálních služeb

Zjištěno nehospodárné nakládání s nebytovými 
prostory města ve smyslu:
 užívání prostor jinými osobami bez právního 

důvodu tj. SVJ,
 platby do fondu oprav SVJ hrazené městem, 

aniž by je jakkoliv užívalo.
3/14
Audit – efektivnost, hospodárnost, 
účelnost vybraných operací – dohody 
o pracích konaných mimo pracovní 
poměr (dohody o provedení práce, 
dohody o provedení činnosti)

 odbor vnitřní správy, oddě-
lení personálních a lidských 
zdrojů

 neúčelné vynakládání finančních prostředků –
nutnost uzavření dohod,

 absence schválení dohod tajemníkem úřadu,
 rozlišné odměny za hodinu práce za stejný či 

srovnatelný druh práce,
 dohody uzavřené na práce, které jsou povin-

ností ředitele příspěvkové organizace či v pra-
covní náplni zaměstnance.

4/14
Audit – prověření nastavení kontrol-
ních mechanismů v oblasti nákupu 
kancelářského materiálu

 odbor vnitřní správy,
oddělení vnitřních služeb

 městská policie

1) absence dodržování vnitřního předpisu
týkající se zakázek malého rozsahu:
 dělení zakázek malého rozsahu,
 provádění nákupů bez poptávkového řízení,
2) absence kontroly zaměstnanců při přejímce
materiálu,
3) absence zpětné vazby od zaměstnanců
magistrátu na kvalitu materiálu,
4) nedodržování rámcové smlouvy městskou 
policií,
5) nákup soutěženého materiálu u jiného
dodavatele..

5/14
Audit – nakládání s veřejnými pro-
středky oddělení ICT odboru vnitřní 
správy

 odbor vnitřní správy, 
oddělení informačních a 
komunikačních technologií

1) absence provádění evidence dlouhodobého
hmotného majetku (na skladě),
2) výdej drobného majetku zaměstnancům bez
záznamu o převzetí a v evidenci,
3) provést inventuru servisních služeb, software
a počtu licencí z titulu účelnosti a hospodárnosti

6/14
Audit – evidence, vyúčtování, inven-
tarizace a odvod hotovosti pokuto-
vých bloků v souvislosti se změnou 
Pokynu Ministerstva financí (účinnost 
od 01.01.2013) a v souladu s Vnitř-
ním předpisem č. 1/2013, ve znění 
vnitřního předpisu č. 8/2014

 městská policie 1) při výkonu interního auditu nebyly zjištěny
nedostatky,
2) nad rámec povinností předpisů městská 
policie zavedla evidenci storna pokutových
bloků předávaných na odbor ekonomiky

Veřejnosprávní kontrola následná  městská hromadná doprava 
provozovaná DLS s. r. o.

dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole –
mlčenlivost
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Posouzení úrovně a účinnosti VKS (tzn. fungování 
řídící kontroly) interním auditorem

Provedené audity a kontroly ukázaly, že v některých 
oblastech přetrvávají problémy v nastavení a fungo-
vání finančního řízení a kontroly v odpovědnosti 
řídících pracovníků, nejednoznačné vymezení kom-
petencí v rámci organizační struktury (odbor rozvoje 
– úsek veřejných zakázek – odbor majetku) nebo 
dochází k neúčelnému vynakládání finančních 
prostředků. Mezi nedostatky lze např. uvést:
 nesoulad mezi skutečně provedenými pracemi 

a pracemi, které byly dodavatelem vyúčtovány
a uhrazeny, rozpor mezi objednávkou a fakturou,

 nedostatky v dodržování zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví (např. absence vedení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku,

 nedodržování postupů při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu – porušení vnitřní směr-
nice, problematické posuzování víceprací a dělení 
zakázek, uzavírání smluv,

 nesoulad mezi projektovou dokumentací a sku-
tečným stavem realizovaného projektu (u veřej-
ných zakázek „velkého rozsahu“) – vznik doda-
tečných prací,

 nedostatečná kontrola ze strany zaměstnanců při 
převzetí předmětu plnění, úroveň předávacích 
protokolů, 

 nedostatky při dodržování interních předpisů 
např. směrnice Systém účetnictví – absence 
dodržování předběžné řídící kontroly,

 nehospodárné nakládání s majetkem města – uží-
vání nebytového prostoru bez právního důvodu, 
platby města do fondu společenství vlastníků, 
aniž by tyto prostory užívalo,

 účelnost vynakládání mzdových prostředků –
otázka nutnosti uzavření dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr, riziko při sjednání 
výše odměny za vykonanou práci (smluvní 
volnost),

 nedostatky při komunikaci odborů se zřízenými 
organizacemi – vliv na úplnost účetnictví při 
předávání majetku, odpisování a jiné,

 upřednostnění podnikatelských zájmů obchod.-
ních společností založených městem Přerovem 
na úkor územního samosprávného celku,

 kritéria 3E – nejsou nastavena ve všech oblastech 
– komplikace a značné obtíže při stanovení 
kritérií výkonnosti (např. nastavení kritérií při 
vynakládání finančních prostředků na pohoštění 
a reprezentaci, na nákup movitého majetku do 
úřadoven, do hasičských zbrojnic, do úřadu, 
neadekvátnost požadavků na finanční prostředky
– reálnost, stanovení kritérií, kdy použít externí 
právní a poradenské firmy, kritéria pro poskyto-
vání dotací a grantů, atd.).

Na základě provedených auditů a veřejnosprávních 
následných kontrol lze konstatovat, že vnitřní kon-
trolní systém na Magistrátu města Přerova je v audi-
tovaných oblastech přiměřený, avšak ne dostačující.

Zprávu podala: Ing. Marcela Herbríková
Interní auditor
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Základním právním pramenem, dle něhož se řídí 
činnost Městské policie Přerov (dále jen MP), je 
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato právní norma jako rozho-
dující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků 
MP je doplňována dalšími jinými zákony a právními 
předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. 
Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon 
o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon
o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních 
komunikacích, tzv. „tabákový zákon“ a další.
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, odhalovali a řešili přestupky, jejichž projed-
návání bylo v působnosti obce, upozorňovali fyzické 
a právnické osoby na nedostatky a prováděli opatře-
ní k jejich odstranění. 
K 01.01.2014 bylo u MP zařazeno 50 zaměstnanců, 
z toho 49 strážníků a 1 administrativní pracovnice. 
Již 02.01.2014 nastoupili 3 noví čekatelé, kteří se 
v měsíci březnu, po úspěšném složení zkoušky, stali
strážníky. K datu 31.12.2014 činil aktuální počet 
tabulkových míst 53 zaměstnanců.

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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V roce 2014 bylo strážníky MP zjištěno a řešeno 
7 701 přestupků, za které byly uloženy blokové 
pokuty v celkové výši 1 269 200 Kč. Tato částka 
byla řádně odvedena na účet statutárního města 
Přerova. Celkem bylo uloženo 1 513 ks blokových 
pokut na místě nezaplacených a na Odbor ekono-
miky Magistrátu města Přerova byly postoupeny 
k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě 
nezaplacenou v celkové výši 643 800 Kč. TPZOV 
(technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-
tzv “botička“) byl použit ve 2 737 případech. Dále 
bylo zjištěno celkem 105 podezření z trestných činů, 
které byly předány k dalšímu opatření orgánům 
činných v trestním řízení. 

V průběhu roku 2014 byly prováděny preventivně 
bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení 
majetkové trestné činnosti, průběžně byly prováděny 
kontroly heren se zaměřením na výskyt mládeže 
v prostorách výherních hracích automatů, v letních 
měsících pak nepravidelná kontrola podávání alko-
holu mladistvým v restauračních předzahrádkách. 
Nad rámec běžných kontrol se strážníci MP zúčast-
nili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené 
na herny a ubytovny. Ke konci roku byla navázána 
spolupráce s pracovníky Úřadu práce, kdy při 
kontrolách heren byly zjištěny osoby hrající na 
výherních automatech, a tyto následně v pravidel-
ných intervalech oznamovány na Úřad práce. 
V rámci personálních možností byla prováděna 
preventivní hlídková činnost v sociálně vyloučené 
oblasti. Dále bylo nutno reagovat na vznik ubytovny 
pro sociálně slabé v blízkosti autobusového nádraží. 
Díky špatné sociální politice vznikaly nekontrolo-
vatelně ubytovny pro sociálně slabé na území města 
Přerova a tím docházelo ke zvyšování počtu sociálně 
vyloučených osob, u nichž je zvýšené riziko páchání 
protiprávního jednání. 

Díky vyššímu procentu obyvatel romského etnika
bylo město Přerov v hledáčku extrémistických skupin.

Tato skutečnost se projevovala v realizaci různých
pochodů či shromáždění. V sociálně vyloučených 
oblastech Přerova (Husova, Kojetínská, Škodova, 
Denisova a blízké okolí) byla zvýšena činnost MP. 
V roce 2014 situace eskalovala a vedla ke zvýšení 
napětí, proto byl domluven společný výkon služby 
s Policií ČR. Dlouhodobým a pravidelným výkonem
společné služby došlo ke zmírnění napětí. 

Dalším sociálně patologickým jevem, který sužoval 
město Přerov, byla problematika zvyšujícího se počtu 
bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způso-
bem narušovali veřejný pořádek. 

Od roku 2010 existují 3 okrsky, z nichž každý má 
svého strážníka (okrsek Předmostí, Popovice a Vinary, 

Penčice a Čekyně). Tito strážníci plní úkoly dle všech 
platných právních předpisů, ale jejich prvořadá 
funkce je preventivní působení v daném okrsku 
a metodické poradenství obyvatelům. Každý stráž-
ník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak 
mají možnost volat přímo svého okrskáře, v případě,
že je daný strážník mimo službu, je hovor automa-
ticky přesměrován na dispečink MP.

V roce 2014 probíhala činnost strážníků v 29 regio-
nech na území města Přerova a jeho místních částech. 
31 strážníků MP pravidelně o víkendech provádělo
pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostat-
ků, které byly následně, v součinnosti s dalšími 
subjekty, odstraňovány (Technické služby města 
Přerova, s. r. o., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 
Konvička, s. r. o., Správa silnic a dálnic Olomouc-
kého kraje, KISmP, apod.). 
Ve dnech 25. až 27. dubna 2014 absolvovalo 5 stráž-
níků – záchranářů – lezecký výcvik v používání 
lanových technik v okolí města Jeseník. Na Tova-
čovských jezerech si pak měli možnost procvičit 
jízdu motorovým člunem. Ve dnech 31.05., 16.08.
a 06.09. - 07.09.2014, provádělo 6 strážníků zajištění 
závodníkům při jachtařských závodech.
Během roku 2014 uskutečnilo oddělení prevence 
kriminality celkem 104 přednášek pro celkem 2 008 
žáků a studentů. 

Spolupráce s Policií ČR byla stabilizovaná a na 
velice dobré úrovni. Jednalo se zejména o součin-
nost při zajišťování veřejného pořádku při hokejových 
utkáních, extrémistických pochodech či demonstra-
cích. V rámci běžných záležitostí probíhala tato 
spolupráce v rámci odhalování pachatelů trestných 
činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě 
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a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo 
přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke 
spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předvá-
děných osob, zjišťování majitelů motorových vozi-
del, kteří se dopustili přestupkového jednání. 
Součástí programu výcviku pořádkových sil Policie 
ČR Olomouckého kraje je od roku 2010 pořádková 
jednotka MP. Za svůj profesní přístup si získala 
značný respekt a stala se stabilní součástí bezpeč-
nostních opatření v souvislosti s různými rizikovými 
akcemi.
V roce 2014 pokračovala spolupráce s jednotlivými 
odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi 
a zařízeními, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem 
je statutární město Přerov (doručování písemností do 
vlastních rukou, prověřování pobytu osob na základě 
požadavků správního orgánu, předvádění osob na 
základě jejich žádostí, doprovod pracovnic odboru 
ekonomiky při přepravě finančních částek, 
provádění kontrol při vyplácení sociálních dávek, 
každodenní kontakt s oddělením dopravně správních 
agend při vzájemném řešení dopravní problematiky 
města Přerova).
Strážníci MP asistovali při provádění soudních vystě-
hování z bytů a nebytových prostor, a to nejen těch, 
které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti 
s oddělením bytové správy byly prováděny kontroly 
se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické 
energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových 
prostor a celkové prohlídky bytového fondu spravo-
vaného tímto oddělením. 
Spolupráce s Technickými službami města Přerova, 
s. r. o., byla zaměřena na řešení přestupků v souvis-
losti s prováděným blokovým či strojovým čištěním, 
zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na 
místních komunikacích, veřejné zeleni a veřejném 
osvětlení.

Městský dohlížecí kamerový systém (dále MDKS)
byl k 31.12.2014 tvořen 18 kamerovými body.
Během roku byly pořízeny 2 nové kamerové body, 
a to v křižovatce ulic Husova, Škodova a v ul. M. Ho-
rákové v Předmostí. Nadále probíhal přechod MDKS 
z bezdrátové sítě na optickou síť. Kamerový systém 
byl stabilně využíván veliteli a dispečery směn pro 
plnění úkolů MP. Záznam z kamer průběžně vytěžo-

vala i Policie ČR, které bylo předáno k dalšímu 
řešení 64 pořízených záznamů.
Na základě „tabákového“ zákona zajišťovala MP 
převoz osob pod vlivem alkoholu, které byly nebez-
pečné sobě či okolí. V roce 2014 proběhlo 14 převozů 
na protialkoholní záchytnou stanici. V 481 případech 
byl proveden zásah proti skupinkám bezdomovců 
nebo opilců.

V průběhu roku bylo strážníky provedeno 69 měření 
rychlosti, při kterých bylo zjištěno 338 případů 
porušení rychlosti. 

V roce 2014 bylo přijato 11 stížností na činnost 
strážníků. Po řádném prošetření úředníky oddělení
petic a stížností kanceláře primátora bylo 10 stíž-
ností vyhodnoceno jako neodůvodněné, částečně 
oprávněná byla 1 stížnost.

Příjmová část rozpočtu

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                          1 260 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 427 000,00 Kč
Plnění:                                             1 706 692,88 Kč
% plnění:                                                    119,6

Výdajová část rozpočtu

Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                     0,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                      -

V roce 2014 nebyly finanční prostředky čerpány. 
MP nepořádala plánovaný beach volejbalový turnaj 
pro strážníky městských policií a na střeleckou soutěž 
„O pohár primátora“ byly zajištěny ceny od sponzorů.

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence 
kriminality)

Rozpočet původní:                                60 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč
Čerpání:                                                 59 839,00 Kč
% čerpání:                                                    99,7
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MP „preventisti“ realizovala školení pracovníků pra-
covní skupiny prevence kriminality v rámci statutár-
ního města Přerova. Školení bylo pořádáno za účelem 
stanovení jednotného a co nejúčelnějšího postupu 
všech členů pracovní skupiny a zároveň reagovalo 
na nově vzniklé negativní sociální chování žáků 
škol, které vyžaduje odbornou konzultaci a pomoc 
ze strany širšího spektra preventistů. V roce 2014 se 
školení uskutečnilo v prostorách statutárního města
Přerově na chatě Svrčov. Dále byly výdaje použity 
na nákup nové tiskárny. 
Hlavní činností preventistů zůstala přednášková 
činnost na školách, kde v rámci preventivní výchovy 
předávali žákům pracovní a reklamní předměty.
Aktivně se zapojili do „dne bezpečnosti“ v městysu 
Brodek u Přerova. S pracovníky ostatních složek 
IZS významně prezentovali činnost strážníků MP 

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

Rozpočet původní:                                 35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               35 000,00 Kč
Čerpání:                                               34 818,00 Kč
% čerpání:                                                   99,5

Výdaje byly použity na lezecký výcvik skupině 
záchranářů v okolí města Jeseník. Cena výcviku 
činila 18 600 Kč. Na závěr roku byla na základě 
kalamitních situací souvisejících s padáním větví 
i celých stromů na území města Přerova zakoupena 
motorová pila (16 218 Kč). 

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                            1 979 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 659 100,00 Kč
Čerpání:                                            2 362 795,04 Kč
% čerpání:                                                    88,9

Začátkem roku nastoupili do pracovního poměru 
3 noví strážníci. Náklady na jejich vybavení činily:
 výstroj a výzbroj                                   62 384 Kč
 povinné školení za účelem složení              

zkoušky                                                 57 816 Kč
 cestovné do školícího střediska            72 590 Kč

Ke konci roku bylo uskutečněno výběrové řízení na 
1 strážníka (doplnění stavu), v rámci něhož absolvo-
valo 5 uchazečů psychologické vyšetření (11 808 Kč)
a 3 uchazeči lékařské vyšetření ve vojenské nemoc-
nici Hradisko v Olomouci (7 620 Kč).
Finanční prostředky byly dále použity na:
 nákup 7 služebních zbraní                           85 597,00 Kč
 nákup střeliva pro běžný výcvik 
     v počtu 10 000 ks nábojů                 40 000,00 Kč
 nákup 3 nových počítačů                 51 077,00 Kč
 nákup nové klimatizační jednotky   81 977,50 Kč
 opravu nefunkční kamery
     na ul. Wilsonova                              46 536,00 Kč
 rozšíření počtu nahrávaných
     tel. linek (+2)                                   44 952,50 Kč
 pravidelný servis všech kamerových bodů,
      které jsou vystaveny celoročnímu působení 
      povětrnostních vlivů (2 x ročně) 90 750,00 Kč

V rámci provozu 2 služebních vozidel octavia jezdí-
cích na zemní plyn došlo k úspoře pohonných hmot.
Cena průměrného kilometru za celý rok 2014 činila
u těchto vozidel 2,52 Kč a 2,65 Kč; pro srovnání 
cena průměrného km u roomsteru činila 3,78 Kč. Za 
rok 2014 bylo ujeto celkem 101 246 km.

Dle Zákona o obecní policii vykonali 3 strážníci 
úspěšně prolongační zkoušku pro získání osvědčení 
o splnění odborných předpokladů před komisí MVČR.

Tuto 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 ustano-
vení využívají při své každodenní práci. Danou 
zkoušku absolvovali také 4 nově přijatí strážníci 
(7 000 Kč). 

Akce nad 500 tis. Kč

Digitální záznamové zařízení a 2 kamerové body

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            871 000,00 Kč
Čerpání:                                               870 856,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Výdaje byly použity na nákup digitálního záznamo-
vého zařízení umožňující nahrávání kamer MKDS
(477 874 Kč) a 2 nových kamerových bodů ul. 
Husova a ul. Dr. M. Horákové (392 982 Kč). Akce 
byla podpořená dotací MVČR ve výši 320 000 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

Městská knihovna v Přerově oslavila v roce 2014   
95 let svojí existence. Své výročí si knihovna připo-
mněla vydáváním pravidelných měsíčních informací 
a zajímavostí o své historii na svých internetových 
stránkách a prostřednictvím znalostní soutěže pro 
veřejnost. 
Významnou aktivitou I. pololetí byla realizace spo-
lečného polsko-českého projektu „Fantastycznie 
z literaturą. Integracja poprzez słowo / Fantasticky 
s literaturou. Sbližování prostřednictvím slova”.
Cílem projektu bylo sbližovat veřejnost česko-
polského příhraničí prostřednictvím knih a hodnot 
v nich obsažených dle zásady od poznání k pocho-
pení, která je základem otevřené společné existence 
sousedních národů.

Součástí společného projektu byla výtvarná soutěž 
„Fantastyczny świat / Fantastický svět“ určená pro 
žáky základních škol v Přerově.
Výstupem projektu byla společná polsko-česká 
komiksová publikace s nejzajímavějšími kresbami 
polských a českých účastníků projektu.
Pokračovalo vzdělávání seniorů v rámci Virtuální 
Univerzity 3. věku (VU3V). Projekt VU3V, který je 
zaměřen na vzdělávání seniorů a osob 50+, je organi-
zován Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 
Novou službou půjčovny pro děti, která byla 
představena v rámci Března – měsíce čtenářů, bylo 
zahájení absenčního půjčování deskových her.
Významnou událostí roku 2014 bylo rovněž setkání 
s přerovskou rodačkou, bývalou velvyslankyní a mi-
nistryní zemědělství Milenou Vicenovou na besedě 
„Co může přinést Evropská unie občanům Přerova“.
Ve 2. pololetí roku bylo spuštěno několik nových 
služeb zaměřených na elektronickou podporu 
výpůjčních služeb. Byla zahájena podpora plateb 
prostřednictvím elektronických platebních karet 
a půjčovna pro dospělé byla vybavena elektronic-
kým platebním terminálem Komerční banky, a. s.
V rámci Týdne knihoven byl do testovacího provozu 
spuštěn On-line chat pro uživatele, prostřednictvím 
něhož mohou uživatelé knihovny v reálném čase 
komunikovat s pověřeným pracovníkem knihovny 

a vznášet dotazy týkající se knihovních a informač-
ních služeb. Ostré nasazení je plánováno v novém 
roce 2015.
Významnou událostí roku 2014 bylo zahájení půjčo-
vání elektronických knih ve spolupráci s portálem 
eReading.cz.
V září začala přerovská knihovna vydávat svůj nový 
zpravodaj, který přináší uživatelům knihovny aktu-
ální informace o připravovaných akcích, informace 
z oblasti literatury a hudby a řadu dalších zajíma-
vostí. Zpravodaj vychází pouze v elektronické podo-
bě a je k dispozici všem zájemcům na www stránkách 
knihovny.

Ve 2. polovině listopadu proběhl 3. ročník odborného 
semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na 
rozvoj čtenářství“ pro pracovníky knihoven, pedago-
gy a studenty.
Ve spolupráci se Magistrátem města Přerova zabez-
pečila přerovská knihovna pro občany města Přerova 
distribuci tašek na tříděný odpad.

Prostorové a technické podmínky pracovišť MěK

Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotí-
nově náměstí je neměnný a stále nevyhovující a ha-
varijní. Budova nadále vykazuje závažné nedostatky 
vyplývající z jejího stáří a původního účelu (rodinná 
vila). Většina oken v celém objektu je ve zchátralém 
stavu a nelze je dostatečně zavřít. Z tohoto důvodu 
nimi do objektu zatéká, v zimním období vznikají 
zbytečné tepelné ztráty a do budovy rovněž proniká 
hluk a prach z okolních komunikací. V části pod-
zemních prostor budovy, které nebyly ošetřeny 
sanací v roce 2009, se i nadále projevuje vzlínání 
vlhkosti obvodového zdiva vzhledem k nefunkční 
nebo neexistující izolaci. Na odstranění uvedených 
nedostatků nezískala knihovna pro rok 2014 od 
zřizovatele žádné finanční prostředky.

V budově dochází také k občasným výpadkům 
elektrické energie v důsledku nevyhovujícího stavu 
elektroinstalace a k závadám na zastaralém elektro-
zařízení. V nevhodném stavu jsou rovněž rozvody 
vody a kanalizace. Vysoký stupeň opotřebení někte-
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rých podlahových krytin ztěžuje jejich úklid a zvy-
šuje riziko úrazu. 
Knihovna nesplňuje základní hygienické normy. 
Chybějí zde WC pro návštěvníky, nedostatečná je 
i kapacita pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro 
tělesně postižené a imobilní občany vzhledem 
k umístění knihovny na kopci je problematický 
a v řadě případů nemožný.
V květnu 2014 proběhla výměna poškozeného trámu 
ve střešní konstrukci budovy na Žerotínově náměstí 
za nový a byla provedena impregnace části podélné 
konstrukce střechy. Dle doporučení odborné společ-
nosti bude nutné provést celkovou impregnaci 
střešní konstrukce budovy.
V roce 2014 neprobíhala žádná jednání se zřizovate-
lem městské knihovny o možném přemístění kni-
hovny do nových prostor. O přestěhování knihovny 
do nových prostor nebylo dosud rozhodnuto. 
Všechny ostatní pobočky ve městě jsou umístěny 
v odpovídajících objektech a vybaveny potřebným 
nábytkem a technikou. Knihovny v místních částech 
jsou rovněž umístěny v odpovídajících objektech. 
Prostory knihovny v místní části Penčice jsou i na-
dále vytápěny pomocí elektrických přímotopů, které 
vykazují vysokou energetickou náročnost a bylo by 
vhodné tento objekt plynofikovat. 
V prosinci 2014 proběhla v místních knihovnách 
Čekyně a Žeravice výměna zastaralého knihovního 
nábytku za nový. V knihovnách v místních částech 
Lýsky a Vinary došlo k výměně a úpravě pracovních 
stolů pro práci knihovníka. 

Zabezpečení knihovnických a informačních služeb

Veškeré knihovnické a informační služby, které jsou 
poskytovány v hlavní budově, jsou dlouhodobě limi-
továny přetrvávajícími prostorovými omezeními, kdy 
je většina fondu umístěna ve skladu, popř. v depo-
zitním skladu v Předmostí. 
Všechny pobočky ve městě byly nově vybaveny 
košíky s logem knihovny, které slouží uživatelům 
k přenášení většího počtu vybíraných knihovních 
dokumentů v rámci půjčovny. Celkem bylo pořízeno 
30 ks těchto košíků v celkové hodnotě 4 024 Kč.
Všechny půjčovny na území města Přerova byly 
rovněž vybaveny deštníky s logem knihovny, které 

slouží k zapůjčení návštěvníkům knihovny v případě 
nenadále změny počasí. Každá pobočka má k dispo-
zici minimálně 2 ks těchto deštníků. V půjčovně pro 
dospělé jsou čtenářům také k dispozici k prezenč-
nímu zapůjčení dioptrické brýle pro případ, že by je 
některý z nich zapomněl doma a potřeboval je při 
výběru knih nebo např. při vyplňování přihlášky do 
knihovny.

V průběhu roku 2014 se k využívání služeb Městské 
knihovny v Přerově (vč. místních částí) nově zaregis-
trovalo nebo si původní registraci obnovilo celkem 
5 702 uživatelů, z toho bylo 1 643 uživatelů ve věku 
do 15 let. Oproti roku 2013 se jedná o pokles o 59 
uživatelů (-1% z celkového počtu).
Všichni uživatelé knihovny si v průběhu roku 2014 
vypůjčili celkem 431 146 knihovních dokumentů při 
souhrnu 123 114 návštěv. To představuje oproti 
roku 2013 mírný nárůst o 3 096 výpůjček (+0,72%). 
Ve stejné období došlo k nárůstu návštěvnosti              
o 7 680 návštěv (+6,65%). 

Z celkového počtu návštěv knihovny bylo 11 707 
návštěvníků vzdělávacích besed, lekcí informační 
výchovy, výstav, školení a workshopů.

Elektronických služeb knihovny (internet, přístup 
k elektronickým databázím apod.) využilo v roce 
2014 celkem 10 855 uživatelů.
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Od září roku 2014 byla zahájena nová služba půjčo-
vání elektronických knih ve spolupráci s portálem 
eReading.cz. Výpůjčky knih jsou pro všechny 
uživatele knihovny s platnou registrací a s vyrovna-
nými závazky bezplatné. V rámci pilotního provozu 
bylo pořízeno 400 ks výpůjček elektronických knih 
v celkové hodnotě 19 600 Kč. Do konce roku 2014 
si 36 uživatelů vypůjčilo 113 elektronických knih. 
Vypůjčené knihy je možné číst na nových čtečkách 
eReading nebo na tabletech a smartphonech 
s operačním systémem Android a Apple iOS.
Výpůjční činnost v domech s pečovatelskou službou
(DPS) byla i nadále zajišťována centrálně z hlavní 
budovy městské knihovny, která zabezpečovala 
rozvoz knihovních dokumentů do všech zmíněných 
objektů jedenkrát za měsíc. Nově byla uživatelům 
DPS, jimž jejich zdravotní stav neumožňuje četbu 
knih v tištěné podobě, nabídnuta služba půjčování 
zvukových knih z fondu knihovny.
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 zkvalitňo-
ván dle požadavků čtenářů a knihovníků, a to 
v návaznosti na množství přidělených finančních 
prostředků.
V průběhu roku 2014 bylo zpracováno celkem 
7 528 svazků knihovních dokumentů (mimo perio-
dik) v celkové hodnotě 1 159 109 Kč včetně částky 
25 000 Kč za neomezený přístup do databáze zvuko-
vých knih Knihovny a tiskárny pro nevidomé 
K. E. Macana v Praze. Za stejné období bylo z fondu 
knihovny vyřazeno celkem 4 409 knihovních doku-
mentů. Ve všech případech se jednalo o knihy 
opotřebované, poškozené nebo multiplikáty. Vyřa-
zené knihy byly nabídnuty dle Knihovního zákona 
ostatním knihovnám v ČR a poté k odprodeji veřej-
nosti. Velmi poškozené a opotřebované knihy byly 
zlikvidovány a odvezeny do sběrných surovin. 
Z projektu Česká knihovna zaměřeného na podporu 
nákupu nekomerčních titulů umělecké beletrie a děl 
literární vědy získala knihovna 21 svazků knih 
v hodnotě 5 961 Kč.
V rámci darů od institucí a fyzických osob bylo 
v roce 2014 zaevidováno a zpracováno celkem 
378 svazků knih a 524 svazků periodik.
Stav knihovního fondu k datu 31.12.2014 bez knih 
pořízených v rámci výkonu regionálních funkcí činil 
164 590 svazků knihovních jednotek. Z toho bylo:
 155 858 svazků knih,
 6 419 svazků zvukových dokumentů audio CD,
 1 259 svazků zvukových knih,
 891 svazků elektronických zdrojů,
 49 svazků hudebnin
 114 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 

elektronických knih a tematické kufříky). 
Pokračovalo přebírání obálek knih od nakladatelů, 
kteří jej umožnili v rámci spolupráce se sdružením 
SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány 

skenováním. Celkem bylo naskenováno 604 vlast-
ních obálek knih a periodik.
V roce 2014 bylo v rámci předplatného nebo darů 
odebíráno 201 titulů periodik. Další tituly periodik 
byly doplňovány nepravidelně prostřednictvím 
společnosti VaRa, která zajišťuje distribuci starších 
čísel titulů periodik za sníženou cenu nebo z darů.
Zpracování záznamů jmenných autorit a jejich 
harmonizace s databází Národních autorit Souborné-
ho katalogu ČR probíhalo díky finančním prostřed-
kům získaným prostřednictvím grantového progra-
mu MK ČR VISK9. Tuto činnost zajišťovaly dvě 
externí pracovnice na poloviční úvazek (pracovnice 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně a pracovnice 
Masarykovy univerzity Brno na mateřské dovolené).

Kulturní a vzdělávací činnost

Knihovna v roce 2014 zajišťovala a pořádala pro 
veřejnost řadu kulturních akcí a besed. 

Akce pro veřejnost

 leden – „Himalájské expedice II“ s Ladislavem 
Drdou,

 únor – „Norsko“ s Jaroslavem Jarošem,
 březen – „Za duší Nepálu“ s Jiřím Blažkem,
 duben – „Do zemí bájného quetzala aneb Po sto-

pách mayské civilizace“ s Denisou Krásnou,
 květen – „Cyklovýlety po Česku“ s Martinem 

Leschingerem,
 říjen – „Za čajem na Srí Lanku“ se Zlatuší 

Knollovou
 říjen – „Magické Bulharsko“ s Tomášem Kubešou,

 besedy pro veřejnost uzavřelo v roce 2014 
setkání s cestovatelkou Magdalénou Radostovou 
přednáškou o Vietnamu a přednáškou o Austrálii 
přerovského cestovatele Jiřího Máry a jeho 
rodiny.

Všech výše uvedených velkých besed pro veřejnost 
se zúčastnilo celkem 810 posluchačů.
Mimo tyto besedy probíhaly také menší přednášky 
na různá témata např. „Homeopatie“, „Autopatie“, 
„Čaj – světový fenomén“, „Cyklická žena“, „Jak být 
zdravý“, „Reflexní terapie“, „Učení a zkoušení“
a řada dalších. Uskutečnily se také zajímavé besedy 
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s přerovskou psycholožkou Petrou Kolaříkovou na 
různá společenská a sociální témata. Konal se 
rovněž cyklus besed „Vím už, co nevím“ s Ing.
Miroslavem Šmídou. Besed se pravidelně účastnilo 
10 - 20 zájemců. Celkového počtu 32 realizovaných 
přednášek se zúčastnilo celkem 528 zájemců.
V Týdnu knihoven se uskutečnily akce zaměřené na 
podporu a prezentaci knihovních činností pro veřej-
nost. Proběhla tradiční Čtenářská amnestie, díky níž 
mohli ti uživatelé přerovské knihovny, kteří vrátili 
všechny upomínané knihovní dokumenty, požádat o 
prominutí sankčních poplatků za jejich pozdní vrá-
cení. Této možnosti využilo 67 čtenářů a byly pro-
minuty sankční poplatky v celkové výši 1 130 Kč. 
Uskutečnila se rovněž literární beseda „Ten píše to 
a ten zas tohle“ s přerovskou spisovatelkou Lenkou 
Chalupovou, která si na představení své nové knihy 
pozvala nakladatele Josefa Pepsona Snětivého a spi-
sovatele a herce Miloně Čepelku.
Knihovna se společně s dalšími organizacemi, které 
realizují aktivity pro seniory, zúčastnila Senior 
symposia pořádaného statutárním městem Přerov.
Většina velkých akcí (přednášek a besed) uskutečně-
ných v roce 2014 se vzhledem k absenci vlastních 
přednáškových sálů uskutečnila v prostorách Agen-
tury pro zemědělství a venkov Přerov. Menší besedy 
(pro max. 25 účastníků) probíhaly v prostorách 
přednáškové místnosti a učebny Městské knihovny 
v Přerově na Žerotínově náměstí nebo v prostorách 
Galerie Pasáž na Kratochvílově ulici.

Soutěže pro veřejnost

 v 1. pololetí se uskutečnila internetová znalostní 
soutěži o věcné ceny k 100. výročí narození 
Bohumila Hrabala,

 v průběhu prázdnin se uskutečnila vědomostní 
soutěž „Křížem krážem po Česku“ a fotografická 
soutěž „Léto v pohybu“,

 ve 2. pololetí vyhlásila knihovna soutěž k 95. vý-
ročí založení Městské knihovny v Přerově, ve 
které měli účastníci odpovědět na otázky týkající 
se historie knihovny.

Výstavy

V multifunkčních prostorách knihovny, které slouží 
jako učebna, přednášková místnost nebo výstavní 
prostory, se uskutečnila řada výstav. V průběhu 
měsíce května proběhla v rámci společného polsko-
českého projektu „Fantastycznie z literaturą. 
Integracja poprzez słowo / Fantasticky s literaturou. 
Sbližování prostřednictvím slova” výstava fantasy 
kreseb českého malíře a ilustrátora Jana Patrika 
Krásného pod názvem Fantasy Art, která se poté 
přesunula do Polska. V rámci stejného projektu 
proběhla na začátku června výstava kreseb 
zaslaných do výtvarné soutěžě „Fantastyczny świat / 
Fantastický svět“.
Ve druhém pololetí roku 2014 proběhla ve spolu-
práci s Českým esperantským svazem výstava pod 
názvem „Je esperanto mrtvý jazyk?“.

Mimo tyto výstavy byly v prostorách knihovny 
realizovány pravidelné tematicky zaměřené výstavy 
na různá literární a regionální výročí. V rámci těchto 
výstav byly připravovány pravidelné nabídky žánrové 
literatury - cestopisy, fotografování, apod.

Odborné konference 

Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muze-
em Komenského v Přerově uspořádala v listopadu 
v pořadí 3. ročník odborného semináře „Současná 
literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“ pro 
pracovníky knihoven, pedagogy, odborné pracov-
níky a studenty pedagogických a knihovnických 
oborů. Cílem semináře bylo představení soudobé 
literatury pro děti a nové formy propagace dětského 
čtenářství. Seminář byl realizován za finanční 
podpory Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR - SKIP. 

Akce pro děti 

Pro děti a mládež byla na všech pobočkách městské 
knihovny a v půjčovně pro děti uspořádána pravi-
delná setkání a besedy, které byly zaměřeny na 
literární i všeobecně naučná témata.

Knihovna pokračovala v dalším, již 6. ročníku 
celostátního projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro 
prvňáčka“, zaměřeném na podporu dětského čte-
nářství. Projekt zajišťoval Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s celo-
státním projektem Čtení pomáhá a nakladatelstvím 
Triton. Akce se zúčastnilo celkem 352 prvňáčků z 6 
přerovských základních škol, kteří pravidelně 
navštěvovali knihovnu a účastnili se připravených 
besed a soutěží. Na závěr projektu byli všichni jeho 
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účastníci v průběhu měsíce června v Muzeu Komen-
ského v Přerově slavnostně pasováni na čtenáře, kde 
také obdrželi knížku Magdaleny Wagnerové: Od A 
do Zet a bezplatnou průkazku do knihovny s plat-
ností do konce roku 2014.
V rámci celorepublikového projektu „Březen – měsíc 
čtenářů“ uspořádala městská knihovna řadu aktivit 
na podporu čtenářství. Uskutečnily se např. akce 
„Přiveď svého kamaráda“, „Obal si svou knihu“, 
„Úterní čtení na pokračování“, „Já spisovatel“, 
„Labyrint“ a řada dalších. 
Vybrané děti se v půjčovně pro děti připojily k již 
tradiční celorepublikové akci Noc s Andersenem. 
Vybraným dětem bylo umožněno přespat v knihov-
ně a účastnit se řady soutěží a her. Letošním téma-
tem byl život a dílo českého spisovatele a ilustrátora 
Ondřeje Sekory. Ve stejném termínu, jako byla Noc 
s Andersenem, proběhl na  pobočce v Předmostí, tak 
jako v letech minulých, tradiční Večer s Anderse-
nem, prostřednictvím něhož se děti zapojily do her 
a soutěží. 
U příležitosti Dne pro dětskou knihu (29.11.2014) se 
v půjčovně pro děti uskutečnilo Veršované diva-
délko s Romanou Suchou a řada dalších doprovod-
ných aktivit (výroba adventních věnců, soutěže 
v hokeji a fotbale - STIGA). Na pobočce v Předmos-
tí se v rámci stejného dne uskutečnilo Čtení s Haján-
kem. Obou akcí se zúčastnilo celkem 87 účastníků.
V průběhu roku 2014 se pro děti uskutečnila také 
řada výtvarných dílen – „Jarní vazba“, „Zdobení 
velikonočních perníčků“ a další.
Na všech pobočkách knihovny a ve studovně 
probíhaly pravidelné lekce informační výchovy pro 
žáky mateřských, základních a středních škol. 
Těchto akcí se zúčastnilo celkem 1 171 žáků 
základních a mateřských škol a 286 studentů 
středních škol a gymnázií. Tématicky zaměřených 
besed se zúčastnilo celkem 2 711 dětí a soutěží 749 
dětí.
V půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí se 
pravidelně konal Klub hráčů, v rámci něhož se 
uskutečnila řada setkání dětí nad společenskými 
hrami. Aktivit Herního klubu se zúčastnilo celkem 
206 dětí.
Mimo Herní klub si mohly děti zasoutěžit také 
prostřednictvím pravidelných soutěží a kvízů, které 
pro ně byly připraveny na všech pracovištích, která 
jsou určena dětem.
Ke konci roku 2014 se knihovna přihlásila do 
projektu „Příběhy našich sousedů“ realizovaného 
společností POST BELLUM. Projekt je zaměřen na 
zdokumentování osobních příběhů pamětníků 
významných událostí 20. století. Projekt se 
uskuteční v 1. pololetí roku 2015.

Vzdělávací akce pro veřejnost

V průběhu roku 2014 probíhaly vzdělávací akce pro 
veřejnost zaměřené na základy ovládání výpočetní 
techniky. V 1. pololetí proběhly 4 výukové kurzy 
„Základy ovládání PC“, kterých se zúčastnilo 

36 zájemců z řad veřejnosti. Účastníci, většinou 
z řad seniorů, se naučili základy práce s operačním 
systémem Windows 7, internetem a kancelářskými
aplikacemi z balíku MS Office (MS Word, MS
Excel a MS PowerPoint). Ve 2. pololetí byly 
realizovány další počítačové kurzy, a to „Základy 
ovládání PC“, „Word pro pokročilé“ a „Excel pro 
pokročilé“, kterých se zúčastnilo celkem 34 
účastníků. 
Pokračovalo vzdělávání v rámci Virtuální Univerzi-
ty 3. věku (VU3V). Pro další semestr si účastníci 
vzdělávacího kurzu zvolili téma „Etika jako výcho-
disko z krize společnosti“, kterého se zúčastnilo 
celkem 34 seniorů rozdělených do dvou vzděláva-
cích skupin. V průběhu celého letního semestru 
proběhlo 6 přednášek. Na závěr zimního a letního 
semestru proběhlo slavnostní předání pamětních 
listů v Mervartově síni na přerovském zámku. Zde 
je všichni účastníci VU3V obdrželi z rukou náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana 
Rašťáka (zimní semestr) a tajemníka statutárního 
města Přerova Ing. Jiřího Bakalíka (letní semestr). 
Na podzim roku 2014 byl zahájen další semestr 
VU3V na téma Lidské zdraví, který zahrnoval 
6 přednášek. Vzdělávací akce se zúčastnilo celkem 
39 seniorů rozdělených do dvou skupin. Slavnostní 
předání pamětních listů a další semestry VU3V se 
uskuteční v roce 2015.
V návaznosti na předchozí přednášky realizované 
pro Územní organizaci Svazu diabetiků Přerov 
pokračovala městská knihovna v pravidelných 
besedách a přednáškách pro seniory a zájemce pod 
názvem Kulturní akademie knihovny. Akademie se 
konala pravidelně každé poslední pondělí v měsíci 
a je určena všem aktivním seniorům se zájmem 
o nové poznatky a informace z různých oblastí 
lidské činnosti, kteří se chtějí společně setkávat na 
přednáškách, besedách, kurzech nebo vycházkách 
do blízkého okolí.
V průběhu 1. pololetí umožnila přerovská knihovna 
praxi studentovi 3. ročníku Ostravské univerzity, 
který pro účastníky VU3V připravil besedu. 

Vzdělávací akce pro zaměstnance

Všichni pracovníci absolvovali na začátku 
kalendářního roku pravidelné školení BOZP, PO 
a pověření pracovníci také školení řidičů referen-
čního vozidla.
Zaměstnanci si pravidelně zvyšovali svoji 
kvalifikaci účastí na odborných seminářích 
a školeních.

Spolupráce s partnerskými knihovnami

V roce 2014 pokračovala spolupráce s partnerskou 
knihovnou z polského Kedzierzyn-Koźle v Polsku. 
Byl realizován společný polsko-český projekt 
„Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo
/ Fantasticky s literaturou. Sbližování prostřednic-
tvím slova”. Cílem projektu bylo sbližovat veřejnost 
česko-polského příhraničí prostřednictvím knih         
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a hodnot v nich obsažených dle zásady od poznání 
k pochopení, která je základem otevřené společné 
existence sousedních národů.
Součástí společného projektu byla výtvarná soutěž 
„Fantastyczny świat / Fantastický svět“ určená pro 
žáky základních škol v Přerově a v Kędzierzyn-
Koźle.
Účastníci výtvarné soutěže měli za úkol nakreslit 
komiksový příběh podle literární předlohy "Akade-
mie pana Kaňky" od Jana Brzechwy. 
Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 229 dětí 
z 5 základních škol z Přerova a blízkého okolí, které 
odevzdaly 333 výtvarných prací. Z nejzajímavějších 
kreseb byla po skončení soutěže vydána komiksová 
publikace a pro autory oceněných prací byla připra-
vena řada hodnotných knižních cen. 
Ocenění účastníci, jejichž kresby byly vydány 
v komiksové knize, se zúčastnili společného závě-
rečného vyhodnocení projektu v Kedzierzyn-Koźle 
v Polsku

Všechny výtvarné práce zaslané do projektu byly na 
začátku června vystaveny v prostorách přednáškové 
místnosti Městské knihovny v Přerově.
V rámci projektu se uskutečnilo několik doprovod-
ných akcí a besed. V březnu proběhlo pro dospělé 
návštěvníky básnické setkání a literární beseda 
s Martou Fox a Renatou Putzlacher. V červnu se 
naopak pro děti uskutečnila beseda s polským spiso-
vatelem Jakubem Cwiekem a tlumočnicí Agnieszkou 
Buchtovou.
V průběhu měsíce května proběhla v rámci projektu 
výstava fantasy kreseb českého malíře a ilustrátora 
Jana Patrika Krásného pod názvem Fantasy Art, 
která se poté přesunula do Polska.
V říjnu 2014 se v rámci stejného projektu uskuteč-
nilo setkání s autory sci-fi a fantasy literatury Jiřím 
Walkerem Procházkou a Františkou Vrbenskou.
V listopadu 2014 se ve spolupráci s Gymnáziem 
Jakuba Škody v Přerově uskutečnilo setkání 
s Aleksandrem Kaczorowskim, polským žurnalistou, 
spisovatelem a autorem knihy o Václavu Havlovi. 
Na konferenci byl účastníkům promítnut český film 
Bratři Karamazovi českého režiséra Petra Zelenky. 
Zakončení projektu proběhlo 20.11.2014 na konfe-
renci pro mládež, knihovníky a pedagogy v polském 
Kędzierzyn-Koźle. Na konferenci byl účastníkům 
promítnut film. Konference zakončila celkově

5. společný projekt Městské knihovny v Přerově 
a Městské veřejné knihovny v Kędzierzyn-Koźle.

Služby pro postižené uživatele

Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené 
uživatele byly v roce 2014 poskytovány na pobočce 
Velká Dlážka. Kmenový fond knihovny byl rozšiřo-
ván o zvukové knihy ve formátu MP3, které jsou 
distribuovány na CD nosičích. 
V rámci účelného využití finančních prostředků 
určených k nákupu knihovních dokumentů pro 
slabozraké a nevidomé uživatele – zvukových knih, 
byla podepsána nová smlouva s Knihovnou a tiskár-
nou pro nevidomé K. E. Macana. Knihovna tak 
mohla za paušální platbu ve výši 25 000 Kč využívat 
všech digitalizovaných zvukových dokumentů a na-
bízet je svým zrakově postiženým uživatelům. Díky 
této smlouvě pořídila knihovna v roce 2014 do 
svého fondu celkem 261 ks nových titulů zvukových 
knih v celkové pořizovací ceně 37 200 Kč.

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí

Na základě smluv o výkonu regionálních funkcí 
poskytovala v roce 2014 Městská knihovna v Přero-
vě vybrané regionální funkce pro celý region Přerov 
a dále odborné knihovnické činnosti pro neprofe-
sionální knihovny v působnosti středisek Přerov 
(36 knihoven, 10 místních částí) a Všechovice 
(12 knihoven). V rámci výkonu regionálních funkcí 
zajišťovala přerovská knihovna také servis knihov-
ních systémů Clavius knihovnám středisek Přerov 
a Všechovice.

Uskutečnilo se pravidelné setkání starostů obcí 
využívajících regionální funkce (RF) poskytované 
přerovskou knihovnou. Setkání se také zúčastnil 
PhDr. Pavel Hamza, vedoucí oddělení kultury 
Odboru kultury a památkové péče Olomouckého 
kraje, který seznámil přítomné starosty s plány 
rozvoje knihovnictví na další období. Mimo to byly 
starostům předloženy nové dodatky smluv a byli 
seznámeni s výsledky hospodaření RF v roce 2013 
a plány na rok 2014.
Plnění regionálních funkcí probíhalo v roce 2014 
v souladu se smlouvami a nákup knihovních fondů 
byl uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na 
termínu poskytnutí finanční dotace. 
Z finančních prostředků na výkon regionálních 
funkcí bylo zpracováno celkem 913 svazků knih pro 
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knihovny střediska Přerov a 274 svazků knih pro 
středisko Všechovice. Z finančních příspěvků obcí 
bylo zpracováno 2 150 svazků knih určených do 
jejich kmenových fondů.

Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 
organizacemi

V roce 2014 pokračovala Městská knihovna v Přero-
vě ve spolupráci s neziskovou organizací JIKA -
olomoucké dobrovolnické centrum, prostřednictvím 
které umožňuje dobrovolníkům výkon dobrovol-
nických prací ve službách půjčovny pro děti.
Přerovská knihovna v roce 2014 spolupracovala se 
Střediskem organizace nevidomých a slabozrakých 
(SONS) a Tyflocentrem Přerov na pořádání akcí pro 
slabozraké a nevidomé.
V červnu 2014 skončil projekt sbírky „Přines 
padesátník“, jehož účelem bylo získání finančních 
prostředků na humanizaci prostředí, nákup vybave-
ní, materiálu a neinvestiční výdaje Dětské kliniky 
FN v Olomouci. Prostřednictvím projektu bylo 
v přerovské knihovně vybráno celkem 1 624 ks 
padesátníků, které byly předány organizátorům 
projektu.
Přerovská knihovna se v září 2014, stejně jako 
v roce 2013, zapojila do projektu Nadačního fondu 
Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá dětem 
a dospělým s těžkým zrakovým postižením. 
Prostřednictvím svých poboček ve městě umožnila 
instalaci sbírkových pokladniček, díky nimž uživa-
telé Městské knihovny v Přerově přispěli částkou 
1 525 Kč.

Prezentace knihovny v médiích

Městská knihovna v Přerově prezentovala v roce 
2014 své aktivity a výsledky činnosti ve většině 
regionálních médií. K informování veřejnosti a uži-
vatelů knihovny bylo využíváno zpravodajství
v tiskových mediích, a to zejména prezentace v Pře-
rovských listech a Přerovském deníku. K prezentaci 
aktivit knihovny byla využívána rovněž elektronická 
(www stránky knihovny, www stránky statutárního 
města Přerov, internetový zpravodajský server 
www.nejlepsi-adresa.cz), televizní (TV Přerov) 
a rozhlasová média (Český rozhlas Olomouc).

Účast v regionálních a celorepublikových knihov-
ních sdružení.

Městská knihovna v Přerově je členem několika 
regionálních a celorepublikových knihovních sdru-
žení – Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje SKIP10            
a Souborný katalog SKAT. V obou sdruženích má 
knihovna své zástupce. Členem regionálního výboru 
SKIP10 a v Radě sdružení SKAT je Ing. Pavel 
Cimbálník, který byl na dubnové výroční členské 
schůzi konané v Praze potvrzen na další dvouleté 
období. Členkou dozorčí komise celorepublikového 
sdružení SKIP je Jitka Štiborová. V roce 2014 se 
Ing. Pavel Cimbálník stal členem hodnotící komise 
celorepublikové soutěže o nejlepší www stránky 
knihoven BIBLIOWEB.

Technická a elektronická podpora provozu 
knihovny

V průběhu roku 2014 byla prováděna běžná údržba 
a obměna stávající výpočetní techniky a programo-
vého vybavení dle aktuálních potřeb. V návaznosti 
na ukončení servisní podpory operačního systému 
Microsoft Windows XP pokračovala výměna 
zastaralé výpočetní techniky a byly pořízeny nové 
PC se systémy Microsoft Windows 7 a 8. U výpo-
četní techniky, která to umožňovala, byl pořízen
pouze upgrade stávajících systémů na nové 
Windows 7 s podporou do roku 2020. Do konce 
roku se podařilo vyměnit téměř všechna PC s výjim-
kou zařízení pro tisk inventárních štítků, kde stáva-
jící SW nepodporuje vyšší verzi operačních systémů,
a notebooku pro zabezpečování revizních činností 
v rámci výkonu regionálních funkcí. Tato zařízení 
budou vyměněna nebo upravena v průběhu roku 
2015. Nákup notebooku bude v případě úspěšného 
podání žádosti o dotaci v programu VISK3 na konci 
roku 2014 spolufinancován z této dotace.
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 
na pobočce koná 2x měsíčně, ale i mimo něj. Díky 
tomuto zařízení došlo k mírnému zvýšení návštěv-
nosti půjčovny pro děti. Prostřednictvím her jsme 
nabídli dětem novou 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 služeb Městské knihovny v Přerově jsou 
k dispozici 3 elektronické online katalogy. Klasický 
LWWW katalog dostupný na adrese katalog knihov-
naprerov.cz, který je postupně nahrazován moderním 
katalogem Carmen na adrese carmen.knihovnapre-
rov.cz, a v loňském roce zprovozněný třetí on-line 
katalog SMARTkatalog 2, určený pro chytré 
mobilní telefony (smartphony) a tablety.
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Za finanční podpory grantového programu 
Ministerstva kultury ČR byl do knihovny pořízen 
nový výkonný server a licence pro převod stávají-
cího knihovního systému Clavius na verzi s podpo-
rou nového interního formátu dat MARC21, který je 
potřeba z důvodů vzájemné a bezproblémové komu-
nikace knihoven. Nový server navíc zvýšil spoleh-
livost a bezpečnost stávajících IT technologií 
knihovny.
Knihovna k 01.07.2014 úspěšně převedla veškerou 
mobilní telefonní komunikaci k novému operáto-
rovi, společnosti O2 Czech Republic, který vzešel 
z nového výběrového řízení realizovaným statutár-
ním městem Přerov pro období 07/2014 - 06/2016.

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost                                                0,00 Kč
Doplňková činnost – zisk                           114,00 Kč

MěK hospodařila v roce 2014 s finančními pro-
středky v celkové výši 14 356 749,35 Kč. Dotace 
zřizovatele (včetně účelové dotace), statutárního 
města Přerova, činila 12 092 411 Kč z celkových 
finančních prostředků včetně dotace na odpisy 
nemovitého majetku.
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti byl
vytvořen z prodeje knih čtenářům dětského 
oddělení.
Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí obdr-
žela knihovna od Olomouckého kraje příspěvek ve 
výši 1 015 911 Kč. Výše příspěvku byla oproti roku 
2013 zvýšena o částku 1 483 Kč. 
Rezervní fond knihovny nebyl do celkového 
rozpočtu zapojen.
Městská knihovna v Přerově, v rámci úspěšného 
podání projektů v grantových programech VISK3, 
VISK9 a Knihovna 21. století vyhlašovaných Minis-
terstvem kultury ČR, získala finanční prostředky ve 
výši 338 000 Kč.
V grantovém programu VISK3 získala knihovna 
dotaci v hodnotě 245 000 Kč. Finanční prostředky 
ve výši 150 000 Kč byly určeny na nákup nového 
serveru a částka 95 000 Kč na převod stávajícího 
knihovního systému do nového interního formátu
MARC21. 

Finanční prostředky ve výši 81 000 Kč, získané 
z grantového programu VISK9, byly určeny k za-
bezpečení pokračování aktualizace, správy a syn-
chronizace záznamů jmenných autorit v návaznosti 
na databázi Národních autorit SK ČR. 
Finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč z grantového 
programu Knihovna 21. století byl určen na úhradu 
přístupu k databázi zvukových knih Knihovny          
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a k získání 
nových a obnově stávajících titulů zvukových knih 
ve formátu MP3 pro slabozraké a nevidomé uživa-
tele.
V průběhu roku 2014 došlo k několika jednáním 
s potenciálními sponzory a dárci. Pro rok 2014 se 
jediným dárcem stala společnost RAKOVSKÝ & 
PARTNERS, s. r o., která věnovala knihovně částku 
ve výši 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly 
využity k nákupu knihovního fondu (knihy a audio 
CD), Sbírky zákonů pro rok 2014 a zabezpečení 
přístupu k elektronickým informačním zdrojům 
umístěným na internetu (Anopress a ASPI).
Z prodeje vyřazených knihovních dokumentů, které 
probíhají každý první čtvrtek v měsíci, získala 
knihovna 17 134 Kč.
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokra-
čovalo vymáhání nedobytných pohledávek. K soud-
nímu projednání nebyly v roce 2014 předány žádné 
další pohledávky. Knihovna má ke třem soudně 
vymáhaným pohledávkám z roku 2013 vydána 
soudní rozhodnutí, která již nabyla právní moci. 
Vedení knihovny oslovilo ke spolupráci Exeku-
torský úřad v Přerově a zjišťovalo možnosti dalšího 
efektivního vymáhání pohledávek z výpůjční 
činnosti. 
Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční 
činnosti činila k 31.12.2014 hodnotu 33 943 Kč.
V Městské knihovně v Přerově bylo k 31.12.2014 
zaměstnáno 25 pracovníků s úvazkem 24,27. 
Všichni pracovníci absolvovali na začátku kalendář-
ního roku pravidelné školení BOZP, PO a pověření 
pracovníci také školení řidičů referenčního vozidla. 
V průběhu roku 2014 proběhla v městské knihovně 
kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřená 
na odvody zdravotního pojištění a kontrola 
Olomouckého kraje na účelné čerpání přidělené 
dotace na výkon regionálních funkcí. Obě kontroly 
nezjistily žádná pochybení.

Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník
ředitel organizace
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2014

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 880,57 2 894,87 2 894 872,15 100,00

opravy a udržování 100,00 148,73 148 730,20 100,00

cestovné 30,00 25,31 25 306,00 99,98

ostatní služby 910,00 900,53 900 529,76 100,00

mzdové náklady 6 919,51 7 259,87 7 259 874,00 100,00

zdravotní a sociální pojištění 2 600,71 2 650,04 2 650 042,16 100,00

jiné ostatní náklady 7,50 72,00 72 004,08 100,01

odpisy dlouhodobého majetku 123,10 144,46 144 461,00 100,00

náklady z DDHM 100,00 261,36 261 355,00 100,00

NÁKLADY CELKEM 12 671,39 14 357,17 14 357 174,35 100,00

výnosy z prodeje výrobků a služeb 558,98 920,31 920 307,83 100,00

čerpání fondů 20,00 100,00 100 000,00 100,00

ostatní výnosy 0,00 89,95 89 948,52 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 41,02 1 195,52 1 195 526,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 12 051,39 12 051,39 12 051 392,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 12 671,39 14 357,17 14 357 174,35 100,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00

přepočtený počet pracovníků 24,27

průměrná mzda 23 675,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

původní upravený

NÁKLADY 0,00 2,10 2 061,00 98,14

VÝNOSY 0,00 2,20 2 175,00 98,86

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 114,00

plán (v tis. Kč)

– 145 –
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Kulturní a informační služby města 
Přerova 
příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov
www.kisprerov.cz

Pro organizaci se nejvýznamnější událostí roku 2014 
stalo převzetí přerovského Městského domu. Zastu-
pitelstvo města Přerova na svém 19. jednání konaném 
dne 09.09.2013 schválilo změnu zřizovací listiny 
organizace. Dodatkem č. 10 k této listině byla rozší-
řena doplňková činnost o provozování dalších kul-
turních, kulturně vzdělávacích a zábavních akcí.
V souvislosti s touto změnou byl organizaci, s účin-
ností od 01.01.2014, do majetku k hospodaření 
vložen nemovitý majetek a převeden movitý. Vyko-
návané činnosti organizace se tímto rozšířily nejen 
o přípravu a realizaci kulturního programu v rámci 
hlavní činnosti, ale i pořádání společenských akcí 
a plné provozování restaurace a kavárny v doplň-
kové činnosti. 

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 jsou plně nebo 
částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele. Plnění 
hlavních úkolů probíhalo v souladu s plánem 
činnosti organizace na rok 2014. 

V roce 2014 byly předmětem hlavní činnosti tyto 
okruhy:
 informační služby, tj. provoz Městského info-

rmačního centra,
 kulturní služby, tj. provoz Městského domu, 

zajištění kulturních akcí pořádaných zřizovatelem, 
další činnosti a služby dle požadavků zřizovatele,

 turistické služby a služby cestovního ruchu, 
zejména cizojazyčné služby návštěvníkům města 
Přerova, správa, údržba a provozování Památníku 
lovců mamutů, navigační činnosti, další činnosti 
dle požadavků zřizovatele.

Doplňková činnost – účel
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel organi-
zace. Je prováděna v souladu s právními předpisy    
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. 
V účetnictví jsou příjmy a výdaje vykazovány 
odděleně od hlavní činnosti. Organizace je měsíčním 
plátcem DPH. 

V roce 2014 byly předmětem hospodářské činnosti 
tyto okruhy:
 reklamní a navigační činnost (tj. výlep plakátů do 

reklamních panelů a opravy či změny značení na 
sloupech veřejného osvětlení),

 nákup a prodej zboží, výrobků a služeb (jedná se 
zejména o příjmy za drobné občerstvení pro 
návštěvníky Galerie města Přerova),

 Nájem a podnájem nebytových prostor, hostinská 
činnost a provozování kulturních, kulturně vzdě-
lávacích zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, přehlídek a obdobných 
akcí (Městský dům). 

Hlavní činnost

Městský dům

Záměr zřizovatele, aby Městský dům provozovalo 
město, a to nejlépe prostřednictvím městské příspěv-
kové organizace, došel naplnění dnem 01.01.2014, 
kdy byl hlavní stánek kultury města Přerova předán 
k provozování příspěvkové organizaci Kulturní 
a informační služby města Přerova. Městská organi-
zace dostala tímto krokem možnost přesvědčit, že 
nejen soukromý subjekt je dobrým hospodářem, ale 
že i subjekt napojený na rozpočet města se umí nejen 
správně, ale i vhodně rozhodnout, kvalitně a kom-
plexně zabezpečovat celý provoz tohoto rozsáhlého 
objektu. 
Městský dům prošel v roce 2014 viditelnou pro-
měnou. Hlavní vchod do budovy, sály, kuchyně, 
restaurace i kavárna byly vymalovány, zažloutlé 
záclony a těžké závěsy na oknech nahradily nové, 
barevně sladěné s vybavením daných prostor. Vymě-
něna byla i podlahová krytina a koberce. Nemalá 
pozornost byla věnována zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, poněvadž tyto přísné 
bezpečnostní předpisy nebyly vždy dodrženy. Bez-
pečnostnímu hledisku nevyhovovala ani opona na 
jevišti, proto došlo k její výměně. Na úhradu neplá-
novaných nákladů byly zapojeny jak fondy organi-
zace, tak i zřizovatelem schválená rozpočtová 
opatření, a to na konkrétní akce.
V reprezentativních prostorách Městského domu se 
konaly nejen kulturní a společenské aktivity v režii 
organizace, ale i významná setkání, či jednání připra-
vovaná zřizovatelem. Šlo například o posezení zás-
tupců města s jubilanty, ocenění nejúspěšnějších 
sportovců Přerova apod. Městský dům se od pro-
since 2014 stal i místem jednání Zastupitelstva města 
Přerova. Pro zajištění televizního přenosu byla vybu-
dována nová optická trasa z Městského domu do Nej 
TV a. s. Náklady na realizaci této investiční akce
byly kryty rozpočtovým opatřením. 
Do kavárny, kterou během konání kulturních či spo-
lečenských akcí navštíví většina jejich účastníků, byl 
zřizovatelem zakoupen i nový nábytek. Cílem všech 
úprav bylo prostor odlehčit a využít nárožní polohy 
kavárny, z nichž je pěkný výhled nejen na náměstí 
a kostel, ale lze z něj sledovat i puls města. 

Kultura

Program pro rok 2014 tvořilo 39 představení, z nichž 
bylo 19 hudebních, 15 divadelních, 4 zábavní a pro 
studenty středních škol 1 pořad diskusní se známým 
českým spisovatelem, spoluzakladatelem českého 
televizního investigativního pořadu „Na vlastní oči“ 
Josefem Klímou. 
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Veřejností bylo zakoupeno téměř 12 000 vstupenek, 
což ve finančním vyjádření představuje tržby ve výši 
2 173 990 Kč. Za výkony účinkujících, květiny, 
poskytnuté drobné občerstvení a autorské poplatky 
bylo vydáno celkem 2 413 713,81 Kč. Programová 
nabídka kulturních akcí byla sestavena tak, aby 
oslovila všechny věkové skupiny. V porovnání s rea-
lizovaným kulturním programem minulého nájemce 
se jednalo o výrazné navýšení těchto aktivit, kdy za
rok 2013 jím bylo připraveno 23.
Nejvyšší počet osob přilákal do Městského domu 
čtyřhodinový koncert legendy české metalové scény 
Arakain a originální kapely Dymytry. I přes skuteč-
nost, že vstupenky byly pouze na stání, bylo zcela 
vyprodáno. Do posledního místa zaplnil sál i Jarek 
Nohavica, jeden z nejznámějších českých písničkářů 
s kytarou. 
Zájmu diváků se těšila další legenda českého rocku 
skupina Katapult s Oldou Říhou, Dan Bárta, skupina 
Plavci s Janem Vančurou, Dalibor Janda, Lenka 
Filipová, František Nedvěd, Jaroslav Wykrent, 
Václav Neckář i Ondřej Havelka. Programovou 
nabídku oživilo vystoupení skupiny Merlin, patřící 
k nejlepším souborům v Evropě a přerovská skupina 
Synkopa, jež připravila k oslavě 50. výročí od svého 
založení „Taneční večer se Synkopou“.
Vánočním koncertem se s rokem 2014 rozloučil 
orchestr Václava Hybše se zpěvačkou Věrou 
Martinovou a Jožka Černý s cimbálovou muzikou.
Milovníky vážné hudby oslovili svým koncertem 
houslový virtuos Pavel Šporcl, operní pěvkyně Pavla 
Břínková, Trio Martinů, Moravská filharmonie 
Olomouc a pěvecký sbor VOCANTES. Hudebně 
zábavný pořad známých sólistů ostravského 
Národního divadla moravskoslezského a Slezského 
divadla v Opavě měl příznivý ohlas u všech, kteří      
s oblibou naslouchají operetám a muzikálům.

Ukázka z vystoupení Jarka Nohavici.

Z divadelních představení zaznamenala největší 
návštěvnost a úspěch francouzská komedie „Sbohem 
zůstávám“, v níž excelovala v hlavní roli jedna 
z nejlepších českých hereček Iva Janžurová. Na 
pódiu ji doplňovali Pavel Zedníček a Jana Paulová.
Před takřka vyprodaným hledištěm předvedlo své 
výkony i další hvězdné herecké obsazení Svatopluk 
Skopal, Václav Vydra a Naďa Konvalinková ve 
skvělé francouzské komedii „Herci jsou unaveni“. 

Ukázka z divadelního představení „Sbohem zůstávám“.

Ukázka z divadelního představení „Herci jsou unaveni“.

I další francouzské komedie ze současnosti „Vztahy 
na úrovni“ s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli          
a „Mafie a city“ s Ivanem Vyskočilem a Lukášem 
Langmajerem byly diváky kladně přijaty. 
Z české tvorby zaujal svým typickým humorem 
F. R. Čech, který se v komické show s názvem 
„Ringova škola života a sexu!“ zaměřil na tržní 
ekonomiku a touhu Čechů po spravedlnosti. Hlavní 
role ztvárnili Sandra Pogodová a Mojmír Maděrič. 
Nelze opomenout ani výkony dalších českých herců, 
například Jiřího Štěpničky, Milana Pitkina, Zuzany 
Slavíkové či Michaely Kuklové, které měli možnost 
diváci shlédnout v rámci realizovaného divadelního 
programu v Městském domě. Prostor byl dán i ama-
térskému divadlu. Divadlo Dostavník Přerov pro 
diváky nastudovalo nové představení s názvem „Na 
tohle teď není pravá chvíle!“
Velký ohlas zaznamenaly i známé televizní improvi-
zační pořady „Partička“ a „Všechnopárty“. Baviči 
Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej Sokol      
a Igor Chmela divákům dokázali, že „Partička“, není 
nikdy stejná. Také Karel Šíp s Josefem A. Náhlov-
ským splnili očekávání diváků.
Zábavní show v Městském domě rozšířil Zdeněk 
Izer, který s nezaměnitelným humorem parodoval 
nejrůznější televizní pořady. S novým programem 
vystoupila i travesti show skupina Screamers.
Velký sál Městského domu po 22 nedělí zval 
milovníky dechovky k tanci i poslechu v pořadu 
„Nedělní párty při dechovce“. Celkem se přišlo 
pobavit 3 616 posluchačů a tanečníků, tj. cca 164 
osob na 1 akci. Nelze opomenout kurzy tanečních. 
V roce 2014 přišlo do Městského domu získat 
základy tanečních kroků ve 2 kurzech celkem 215 
zájemců z řad studentů. 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2014

– 148 –

Ukázka z pořadu „Partička“.

Městské informační centrum (MIC)

MIC Přerov je certifikované místo se zařazením do 
skupiny B. Certifikaci provádí každý druhý rok 
společnost A.T.I.C. České republiky ve spolupráci    
s agenturou Czechtourism. 
Ve spolupráci s Magistrátem města Přerova se 
zaměstnanci MIC každoročně podílí na propagaci 
města Přerova na veletrhu Regiontour Brno.
Informační služby poskytují zájemcům v prostorách 
Městského domu pracovnice informačního centra.
Pobočka MIC v místní části Přerov - Předmostí 
slouží veřejnosti v objektu Pod Skalkou 1a.  
Pracoviště v centru města i v místní části podávají 
turistické informace o městě Přerově a jeho blízkém 
okolí, o službách i jejich dostupnosti. Nezbytnou 
součástí nabídky služeb je i prodej upomínkových 
předmětů.

Pohled do vnitřních prostor MIC v Městském domě.

Pohled do vnitřních prostor MIC v Přerově - Předmostí.

Od ledna 2014 zajišťují zaměstnankyně MIC 
předprodej vstupenek i do Městského domu. 
Programová nabídka je připravována pololetně, což 
ocenili zejména stálí klienti, kteří si v prodejním 
systému mohou zakoupit vstupenku na konkrétní 
představení daného pololetí, nebo ji jen rezervovat. 
V rámci uzavřené smlouvy je pro firmu Edenred CZ 
s. r. o., Praha, realizován i předprodej vstupenek do 
prodejní sítě Ticketpro a Ticketportál, jsou přijímány 
poukázky Ticket Multi, Ticket Sport a kultura           
a Ticket Compliments dárkový. K rozšíření aktivit 
MIC došlo podpisem smlouvy s firmou Le Chéque 
Déjeuner s. r. o., Praha, čímž od ledna 2014 byla 
dána možnost přijímat na MIC i poukázky typu 
Unišek+. 
Poukázky lze použít k nákupu vstupenek na kulturní 
představení jak v Městském domě, tak na jiných 
místech, které jsou na MIC v předprodeji. Ze strany 
veřejnosti byla velmi kladně přijata možnost úhrady 
zakoupených vstupenek či zboží z vystaveného 
prodejního sortimentu bezhotovostně, tj. platbou 
přes platební terminál.

Vydávané tiskoviny:
- Kulturní přehled na jednotlivé měsíce
- Přehled kulturních, společenskýcha sportovních 

akcí na rok 2014
- Ubytování v Přerově a okolí
- Gastronomický průvodce
- Přehled internetu pro veřejnost a wifi sítě 

v Přerově
- Jazykové školy v Přerově
- Cvičíme a sportujeme v Přerově
- Cizojazyčné propagační materiály:

 Kam za historií
 Kam za kulturou a sportem
 Kam za přírodou
 Gastronomický a ubytovací průvodce

- Trhací mapy – plán města Přerova
- Propagační kapesní kalendáříky
Měsíční kulturní přehled, podávající podrobnou 
informaci o společenských, kulturních a sportovních
akcích v Přerově a okolí, je vydáván každý měsíc     
v množství cca 300 ks. Dalším zájemcům je tento 
měsíčník pravidelně zasílán na jejich e-mailovou 
adresu, kterou uvedli do databáze odběratelů na 
MIC. Nejen zahraniční návštěvníci MIC oceňují 
materiály o Přerově, volně dostupné na pobočce, 
které jsou v několika jazykových mutacích. V nich 
jsou přehlednou formou podávány základní 
informace o ubytovacích a stravovacích možnostech, 
tipech na návštěvu historických a přírodních 
zajímavostí ve městě i regionu. 
V rámci obchodní činnosti jsou nabízeny propagační 
a upomínkové předměty, tematicky zaměřené na 
město Přerov. Sortiment nabízeného zboží je 
pravidelně rozšiřován o nové pohlednice Přerova, 
turistické známky a vizitky, svíčky, keramické 
výrobky, kalendáře, apod. Středisko informačního 
centra nabízí k zakoupení parkovací kotouče, 
umožňující bezplatné omezené stání vozidel na 
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vymezených parkovištích v městě Přerově, jízdní 
řády MHD a oblastní jízdní řády. 
Další specifickou službou poskytovanou na MIC je 
předprodej místenek na cyklobus Bečva, z Přerova 
na Bumbálku, a prodej slevové turistické karty 
„Olomouc region Card“. Cílem tohoto projektu je 
podpora turistického ruchu v Olomouckém kraji 
a zvýšení informovanosti českých i zahraničních 
návštěvníků nejen o historické a kulturní památky,
ale i o přírodní bohatství kraje a města Olomouc. Na 
MIC jsou k dispozici karty 48 hodinové a 5 denní, 
pro dospělé i dětské.
V nabídce služeb stále zůstává bezplatné zapůjčení 
přenosného audioprůvodce, v němž lze volit ze čtyř 
jazykových mutací s verzí pro dospělé nebo pro děti.  
I přes propagaci této služby přenosné audioprůvodce 
v roce 2014 využili jen 3 zájemci. Při porovnání 
údajů s rokem 2013 se jedná o zlepšení stavu, neboť 
v daném roce služby nevyužil jediný občan.

Návštěvnost

Pro sledování návštěvnosti MIC je na pobočce         
v Městském domě využíván systém monitoringu, 
poskytnutý agenturou CzechTourism. Softwarová 
aplikace systému umožňuje zpracování vstupních
dat a tím poskytuje detailní informace o návštěvnosti
MIC v daném roce a o využívaných službách. Dle 
údajů z aplikace v roce 2014 navštívilo MIC 17.426 
návštěvníků, z toho 17.301 návštěvníků z ČR a 125 
návštěvníků z ostatních zemí (nejvíce Slovensko, 
Polsko, Německo). Pobočku v Přerově - Předmostí 
navštívilo celkem 3.677 návštěvníků.
Návštěvnost se zvyšovala i na webových stránkách 
www.prerov.eu s odkazem na MIC Přerov. Stejný 
vývoj byl zjištěn i u e-mailových dotazů na webovou 
adresu mic@kis-prerov.cz. Klienti zasílali zejména 
konkrétně zaměřené dotazy a žádali o jejich další 
doplnění či upřesnění.
Dle monitoringu: MIC v Městském domě:

Typ dotazu Počet dotazů Počet v %
Ubytování 61 0,35
Kultura 1 493 8,56
Stravování 19 0,11
Sport 14 0,08
Turistika 197 1,13
Doprava 184 1,06
Jiný 1 216 6,97
Prodej 2 462 14,13
Služby 1 967 11,29
Předprodej MD 9 668 55,48
MEIS 145 0,84

Dle monitoringu: provozovna v Přerově-Předmostí:

Typ dotazu Počet dotazů Počet v %
Telefon 98 2,67
Prodej 455 12,27

Kopírování 772 20,99
Internet 183 4,98
Cizinci 24 0,65

Ostatní info 2 145 58,34

Nejčastější dotazy v obou provozovnách:
 historické památky a atraktivity v Přerově a okolí
 gastronomické speciality
 ubytovací možnosti
 výstavy

Činnost MEIS

Městské evropské informační středisko poskytuje 
informace zákazníkům o Evropské unii. V roce 2014 
MEIS vypracovalo projekt s tématem „Slavíme den 
Evropy s MEIS“. V rámci zpracovaného projektu se 
uskutečnily dvě výstavy, a to výstava fotografií        
s názvem „O Evropské unii“ a „Za krásami jižní 
Itálie a Sicílie“. Hlavní akcí projektu se stal „Den 
Evropy“ při realizovaném programu městských 
májových oslav „Dne vítězství“ v Přerově, na 
Želatovské ulici. MEIS zde mělo svůj informační 
stánek, v němž zájemcům nabídlo program plný 
soutěží, kvízů a také odměn. Z činnosti MEIS lze 
kladně hodnotit i na podzim probíhající internetovou
soutěž „Eurokvíz 2014“. Na aktivity MEIS byl         
v roce 2014 zaslán příspěvek Olomouckého kraje ve 
výši 25 000 Kč. 

Památník lovců mamutů

Myšlenka vybudovat na světoznámé lokalitě 
Předmostí 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. Po letech přípravy a hledání vhodného 
místa, od vybudování hrubé stavby, až po vlastní 
archeologický odkryv, který poprvé v České 
republice umožnil konzervovat na místě a zpřístup-
nit veřejnosti nálezové vrstvy ze starší doby kamen-
né, byl v roce 2009 památník otevřen.

Pohled na Památník lovců mamutů.

Památník lovců mamutů, jedno ze zastavení naučné 
stezky, je součástí projektu „Předmostím až do pra-
věku“ a jeho stavba byla spolufinancována z pro-
středků EU. 
Za rok 2014 památník navštívilo celkem 1 882 osob, 
což je o 634 méně než v roce předcházejícím.          
V období od dubna do října je návštěvníkům, kromě 
odborně zaměřeného výkladu ve vnitřních prosto-
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rách památníku, nabízena průvodcovská služba 
zahrnující terénní prezentaci archeologických nálezů 
v dané oblasti z období před cca 27 000 lety. Pro 
školní kolektivy je připravena vzdělávací akce 
„Čtvrtek s mamutím programem“. V roce 2014 jej 
absolvovalo celkem 521 žáků. V letních měsících je 
příchozím nabídnut program s názvem „Archeologie 
v kostce“. Průvodce na trase dlouhé cca 1 km, 
seznamuje účastníky okruhu 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. Tato činnost je zajišťována 
brigádníky, převážně studenty.

Expozice „Přerov - příběh staré cesty“ mapuje nejstarší historii 
města Přerova.

Výstavní síň Pasáž
Rok 2014 byl pro Výstavní síň Pasáž prvním rokem 
celoročního provozu. Důstojná galerie vznikla
rekonstrukcí vnitřních prostor, původně sloužících 
činnosti Městského informačního centra. Galerijní 
plochy jsou stavebně rozděleny, což umožňuje 
instalovat i dvě, zcela odlišné, výstavy. Rekonstrukcí 
získala organizace slibný potenciál nejen pro 
různorodou výstavní činnost, ale i pořádání menších 
akcí – autorských čtení, komorních hudebních 
projektů, besed či přednášek. Pro podobné typy 
komorních akcí je ve výstavní síni vhodné a velmi 
příjemné prostředí. Autorská čtení byla realizována 
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Přerově. 
První setkání proběhlo s L. Chalupovou, přerovskou 
spisovatelkou, a jejími hosty, druhé s R. Putzlacher –
Buchtovou. 
Program výstav se podařilo dobře vyvážit. 
Tříměsíční, nejdelší autorská výstava s názvem 
„Přerov - příběh staré cesty“ zaujala návštěvníky 
všech věkových kategorií. „Na předmostenském 
návrší se usadili lovci a blízko brodu číhali na svou 
oblíbenou kořist – mamuta.“ Tak začal příběh staré 
cesty, která koridorem Moravské brány spojila sever 
Evropy s jejím jihem a v místě dnešního Přerova 
překračovala řeku Bečvu. Tudy se přepravoval jantar 
z Baltu do starověkého Říma, tudy přišli Slované    
a založili Velkomoravskou říši. Na Horním náměstí 
byl postaven hrad a stal se součástí hradské 
soustavy, která chránila východní hranice mladého 
přemyslovského státu. V roce 1253 se pod tímto 

hradem bojovalo a český král Přemysl Otakar II. 
povýšil za věrnost a statečnost Přerovanů jejich 
trhovou ves na královské město. A krátce po té byl 
přes řeku Bečvu postaven první dřevěný most. 
Zajímavým zjištěním může být i skutečnost, že 
současný archeologický výzkum zdaleka jen 
nepřináší odpovědi na otázky, které si kladou 
generace historiků, ale spíš zcela zásadně mění 
jejich představy o podobě starého Přerova. Výstavu 
„Přerov - příběh staré cesty“ navštěvovali se svými 
pedagogy žáci základních a středních škol, dokonce 
i škol mateřských.
Před prázdninami byla zahájena výstava, která 
návštěvníkům představila průřez výtvarnou tvorbou 
studentů Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Vedle 
tradiční a oblíbené malby i kresby měli všichni
příchozí možnost zhlédnout kašírované objekty, 
grafiku, fotografické pokusy i kombinované techni-
ky. Výstava se setkala s mimořádným ohlasem nejen 
mezi studenty, kteří s kamarády navštěvovali              
o prázdninách „svoji“ výstavu, ale i u rodinných 
příslušníků vystavujících studentů.

Pohled na exponáty z tvorby studentů GJŠ Přerov před vernisáží.

Malbu představily tři samostatné výstavy. Přerovský 
malíř Vojtěch Nosek představil kolekci obrazů, která 
přiblížila návštěvníkům průřez jeho tvorbou za 
několik posledních let. Obrazy Toma Hrubého byly
inspirované vlastním vnitřním světem, prožitky, 
vzpomínkami a hra s názvy obrazů nabízela klíč pro 
malířovo umělecké sdělení. 
Mladá talentovaná přerovská malířka Veronika 
Štrbíková vystavovala své obrazy úplně poprvé. 
Tvorbu pojmenovala jako poeticky surrealistickou,   
s lehce kubistickou symbolikou. Autorka se ve své 
malbě nebojí odvážné barevnosti, ani větších 
formátů pláten. 
Nejmladší kategorii vystavovatelů obsáhly dvě 
výstavy: výtvarná soutěž k výročí narození Karla 
staršího ze Žerotína – „Karel starší slaví …a děti 
malují“ a „Tematická výstava“ z tvorby dětí 
Základní umělecké školy B. Kozánka. Výstava 
zaměřená na 450. výročí narození Karla staršího ze 
Žerotína představila osmdesátku obrázků, které 
vytvořily děti z Brandýsa nad Orlicí a z Přerova. 
Školáci namalovali Karla staršího ze Žerotína 
originálně – a v současných „kulisách“ svých měst.
Fotografické výstavy byly uspořádány celkem tři     
a všechny se těšily velkému zájmu. Zvláště výstava 
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Sdružení amatérských nezávislých fotografů 
SNAFO 2008, byla velmi živá a na její přípravě se 
postupně podílela celá členská základna sdružení. 
Také výstava fotografií R. Štěpančíka, známé 
přerovské osobnosti, přivedla do výstavních prostor 
řadu nových návštěvníků. Zajímavá místa italských
regionů Kampánie, Kalábrie a Sicílie přiblížil 
fotografiemi Martin Blaťák.

Vernisáž výstavy „Obrazy Vojtěcha Noska“ a výstavy fotografů 
SNAFO.

Závěr roku byl ještě pestřejší díky souborné výstavě 
obrazů, porcelánu, českých tradičních vánočních 
ozdob, keramiky a designových hraček s názvem 
„Podzimní salon“. Výstava se těšila mimořádnému 
zájmu občanů, proto je záměr podobným typem 
výstav uzavírat v „Pasáži“ výstavní rok. 
Náklady na přípravu a realizaci 11 výstav dosáhly 
výše 169 631 Kč. Výstavní prostory navštívilo cca 
6 000 návštěvníků, kteří měli možnost si po 
skončení dané výstavy zakoupit vystavený exponát. 
Tržba z tohoto prodeje dosáhla výše 106 239 Kč. 
Provize, po odvodu DPH, činila 13 760,10 Kč.  

Galerie města Přerova

Devět velkých výstav a k tomu další drobné prodejní 
miniexpozice přilákaly v roce 2014 do Galerie města 
Přerova přes 14 tisíc návštěvníků. Další tisícovku 
příchozích přivítala Letní divadelní scéna mezi 
hradbami díky festivalu ,,Dostavníčko s divadlem“.  
Zvyšovat každoročně počet zájemců o galerii se daří 
díky skvělé spolupráci s regionálními i krajskými 
médii, zejména pak formou fázované a profesionálně 
vedené PR kampaně, cílené nejen na konkrétní 
výstavy, jejich koncepci a doprovodné akce. Stále 
více také nabývá na významu spolupráce se školami. 
Dramaturgie výstav ctila osvědčený model, kdy je 
vhodné střídat obrazové výstavy s fotografickými, 
edukativními či vzpomínkovými tak, aby si nejen 
milovníci výtvarného umění, ale i přerovští patrioté, 
našli během celého výstavního roku v galerii svůj 
objekt zájmu. Praxe tento trend potvrzuje.
Seznamu loňských výstav ohlasem i počtem přícho-
zích jednoznačně dominuje expozice s výmluvným 
názvem „Jsi tu stále“, mapující uměleckou dráhu 
i osobní život zpěváka Pavla Nováka. Při vernisáži 
10. března – v den Novákových nedožitých sedmde-
sátých narozenin - zazpíval jeho syn Pavel, nechybě-

la manželka Olga a zavzpomínat na svého kamaráda 
přijel osobně třeba i František Ringo Čech. Kom-
pletní diskografii, stovky fotografií, tisíce řádků 
novinářského textu, vydané publikace, zpěvníky, 
partitury, texty šlágrů i zapomenutých songů, osobní 
korespondenci, ale také třeba oblíbený klobouk nebo 
milovanou kytaru si prohlédly přes tři tisíce lidí. 

K fotce Nováka:,,Jsi tu stále“. Příchozí se mohli vyfotografovat   
s Mistrem v životní velikosti.   

Originalitou zaujala hned první výstava – kromě 
nástěnných kompozic galerie nabídla kolekci 
trojrozměrných předmětů, mezi nimiž návštěvníci 
procházeli. Plechové a drátěné plastiky, olejomalby 
s figurálními kompozicemi, geometrické tvary, ostré 
hrany, kresby se specifickým rukopisem průmyslo-
vého designéra – to vše zde prezentoval Miroslav 
Straka pod názvem ,,Smysly“.

K fotce Straka: Trojrozměrné předměty nabízely figurální 
kompozice, zejména plechové a drátěné plastiky. 

Pozornost opět poutala květnová výstava absolventů 
výtvarného oboru Základní umělecké školy v Pře-
rově, proto bude každoročně jaro v galerii zaslíbeno 
právě mladým talentovaným výtvarníkům.
Aby galerie dostála pověsti vysoce reprezentativní 
městské prostory a zároveň navázala na své 
předchozí projekty, nabídla v létě ve spolupráci 
s odborem rozvoje k podrobnému prozkoumání 
třináct soutěžních projektů, jejichž prostřednictvím 
se architekti ucházeli o prvenství návrhu budoucí 
podoby prezentace archeologických nálezů, jež byly 
předloni v galerii ve stejné době vystaveny in natura. 
Výstava ,,Vize architektů: Jak by mohlo vypadat 
prostranství Na Marku?“ byla doplněna kolekcí 
ručně malovaných hedvábných šátků ostravské
výtvarnice Evy Vontorové. 
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S naprosto odlišnou technikou, respektive tématem, 
které se v galerii objevilo vůbec prvně, přišli společně 
s hodovou výstavou „creARTivity“ životní partneři 
z Kroměříže – keramička Dagmar Hajda a grafik 
Dalibor Hajda. Ten představil soubor logotypů, 
geometricky čistých grafických značek, které celý 
život vymýšlí pro světové firmy zvučných jmen. 
Strohost a jednoduchost logotypů tvořila příjemný 
protipól k uměleckým objektům z pálené hlíny. 
Říjen připomněl nedožité 90. narozeniny nestora 
přerovské krajinářské tvorby Jana Chmelaře. Vzpo-
mínková expozice ,,Krajiny času“ nabízela malby 
jeho milovaného Pálavska a okolí Staré Vsi, oblíbe-
ná zátiší s jablky nebo kyticemi, portréty, plakáty, 
skici, návrh mozaiky a dokonce i dvě nedokončená 
plátna.  
Do dalšího výstavního roku se galerie přehoupla 
prostřednictvím fotoobrazů z cesty kolem světa 
fotografa a cestovatele Petra Žůrka, který vernisáž 
obohatil promítáním a vyprávěním zážitků z cesty 
po čtyřech kontinentech.
Doprovodné akce k výstavám měly charakter besed 
s autory, nechyběly komentované prohlídky či 
promítání.
Úspěšně se dařilo i prodeji uměleckých předmětů.  
Prodej exponátů z hlavních výstav byl obohacen 
často nabídkou drobných uměleckých děl, o adventu 
pak i zcela novým projektem. Ten vedle návštěvy 
vyřezávaného betléma v mostním oblouku lákal i na 
tzv. vánoční prodej uměleckých děl. I v Galerii 
města Přerova si zájemci, po skončení výstavy, 
mohli zakoupit vystavené exponáty. Tržba z tohoto 
prodeje činila 96 227 Kč, provize, po odvodu DPH, 
dosáhla výše 10 498,10 Kč.  

Letní divadelní scéna

Amfiteátr mezi hradbami hostil mezinárodní 
divadelní festival. 
Deset plně vyprodaných večerů v kamenném divadle 
mezi hradbami, představení i na nám. T. G. 
Masaryka nebo v Městském domě – tak vypadal
maraton divadel, při kterém se přerovským divákům 
od 26. června do 28. srpna 2014 představili postupně 
vedle českých také polští ochotníci. Přerovské 
divadelní prázdniny pod širým nebem vyvrcholily 
poslední srpnový týden, kdy pro diváky byla 
nachystána představení ve čtvrtek, pátek i sobotu. 
Divadlo Dostavník Přerov tak nastartovalo, ve 
spolupráci s organizací Kulturními a informačními 
službami města Přerova, novodobou tradici diva-
delního festivalu v Přerově.
Na své si přišli všechny věkové skupiny i fanoušci 
mnoha žánrů, pódium postupně patřilo tragédii,
konverzační komedii, romantické zápletce, dramatu, 
pohádce, muzikálu psychologické hře, detektivce či 
muzikálu. Organizátoři připravili několik novinek. 
Polská divadelní produkce byla opatřena simul-
tánním překladem. Divadelní večery na letní scéně 
byly doprovázeny grilováním v zámeckém příkopu u 
Galerie města Přerova, předprodej vstupenek 
probíhal nově v Městském informačním centru.  

Teatr Cokolwiek: „Kto otworzy drzwi“

Za 3 roky provozování Letní divadelní scény organi-
zátoři jednoznačně dospěli ke zkušenosti, že největ-
ším lákadlem pro návštěvníka jsou divadla. Zájmem 
mnohonásobně předčí koncerty, proto došlo k roz-
hodnutí již v minulosti zahájené a vyzkoušené 
,,Dostavníčko s divadlem“ v sezoně 2014 rozšířit na
celé léto. To se podařilo díky podpoře Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika, kdy se festival ,,Dostavníčko        
s divadlem“ pojal jako mezinárodní. Tento festival 
přinesl městu dvouměsíční aktivní prezentaci 
přerovské kultury v médiích a zpestření letního 
kulturního života Přerovanů. 

Realizace oslav města Přerova

Kulturní a společenské akce roku 2014 byly realizo-
vány na základě schváleného plánu. Sportovně 
zaměření občané se mohli stát účastníky meziná-
rodního nohejbalového turnaje, aktivně se zapojit do 
otevírání cyklistické stezky v akci s názvem „První 
šlápnutí“ nebo cyklistického závodu s názvem 
„Mamut Tour“. Jaro bylo přivítáno pestrou nabídkou 
vystoupení. Oproti roku 2013 svátečním dnům přálo 
i počasí, což mělo vliv na návštěvnost. Součástí 
programové nabídky byla výstava exponátů s náz-
vem „Velikonoční salon“, která byla pro zájemce 
zpřístupněna v malém sále Městského domu.

Ukázka z vystoupení folklorního souboru ,,Hanácké Prosének“.

Květnový program připomněl osvobození Přerova   
v roce 1945, v červnu se uskutečnila tenisová 
akademie „Akuna show“. Stejně jako v letech 
předcházejících, tak i v srpnu 2014 se konaly, mezi 
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občany velmi oblíbené, ,,Svatovavřinecké hody“. 
Divákům byl nabídnut kvalitní a různorodý program,
v němž nechyběly ukázky středověkých her pro děti 
i dospělé a dobové atrakce. Od května do září se      
v příjemném prostředí městského parku Michalov 
konaly oblíbené, a proto i hojně navštěvované 
promenádní koncerty. 

Ukázka z historické části programu ,,Svatovavřineckých hodů“.

Vánoční oslavy byly zahájeny první adventní neděli 
slavnostním rozsvícením vánočního stromu a vystou-
pením trubačů. 

Nám. T. G. Masaryka po rozsvícení vánočního stromu.

Bohatou programovou nabídku na nám. T. G. 
Masaryka shlédlo cca 10 000 osob. Program vhodně 
doplnil i živý betlém, ukázky kovářského umění        
i tzv. „Vánoční salon“, který je každoročně připra-
vován v prostorách Městského domu. Hlavnímu
silvestrovskému programu předcházela plavecká 
show na řece Bečvě. Tradiční, závěrečný půlnoční 
ohňostroj ukončil městské slavnosti roku 2014.

Atmosféra na nám. T. G. Masaryka před zahájením vánočního 
programu. 

Informační kiosky

Movitý majetek, svěřený organizaci k hospodaření, 
tvořilo i 6 informačních kiosků v celkové hodnotě 
617 061,32 Kč. Ty byly pořízeny v rámci projektu 
„Vytvoření a společné označení městských turistic-
kých tras – společný produkt polsko – českého 
pohraničí“ a předány organizaci k hospodaření dne 
02.10.2012 dodatkem č. 6 ke zřizovací listině. 
Jednalo se pouze o formální předání movitého 
majetku, protože ten byl dále odepisován a inven-
tarizován na majetkových účtech zřizovatele. K jeho 
fyzickému předání příspěvkové organizaci nikdy 
nedošlo. Na základě jednání organizace se zástupci 
města Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. 
zasedání dne 15.09.2014 rozhodlo o vypořádání 
majetkoprávních vztahů k těmto movitým věcem 
a schválilo uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací 
listině organizace, kterým se z jejího majetku výše 
uvedený movitý majetek vyjmul.

Doplňková činnost:

Městský dům – hostinská a ostatní činnost 

První rok činnosti restauračního zařízení byl po 
všech stránkách velmi náročný. Počáteční obtíže jak 
po stránce provozní, tak i personální se dařilo řešit. 
U provozních mnohdy za cenu vyšších nákladů, než 
bylo původně plánováno. Z důvodu neodkladných
oprav, zajištění bezpečnosti a funkčnosti objektu, 
splnění hygienických norem či dovybavení střediska 
byly do jeho hospodaření zapojeny i fondy 
organizace. Z investičního fondu byly hrazeny 
opravy a údržba v kuchyni, restauraci i kavárně. 
V rámci kuchyně se finančně nejnáročnějšími staly 
opravy chladicích stolů, bez nichž by nebylo možné 
zajistit její provoz. Postupně bylo opravováno,         
v návaznosti na možnosti střediska, i mnohé další
přístrojové vybavení kuchyně. Mezi první nutné 
opravy však patřilo zasklení oken, z nichž některé 
měly místo skla igelitovou folii. Následovalo
odstranění závad po revizi.
Ve snaze o udržení stávajících zákazníků i o přive-
dení dalších, do tohoto městského restauračního 
zařízení, které bylo dříve tradičním místem 
setkávání Přerovanů, bylo nutné provést viditelné 
změny vedoucí k zútulnění restaurace. Jídelníček byl 
rozšířen a obohacen, což se projevilo zejména          
v době poledního menu, které v průběhu roku lákalo
stále více zájemců. Interiér restaurace doznal 
značných změn výměnou opotřebované podlahové 
krytiny, zašlých, poškozených a nestejně dlouhých 
záclon a instalací dřevěných zástěn v barvě ostatního 
vybavení kolem obvodových stěn restaurace, navo-
zující pocit soukromí. Po personální stránce bylo 
přistoupeno k ukončení pracovního poměru s něko-
lika zaměstnanci kuchyně, za něž se však podařilo 
získat velmi kvalitní a profesně zdatnou náhradu.
Nevýhodou umístění zařízení je komplikované 
parkování před Městským domem, což do značné 
míry ovlivňuje strávníky při výběru stravovací 
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provozovny. I přes tento negativní jev bylo za rok 
2014 odebráno celkem 40 052 poledních menu, což 
je nárůst cca o 20% proti původnímu provozovateli.
Velkými úpravami prošla i kavárna. Poškozená 
podlahová krytina byla vyměněna, záclony, kouřem 
zašedlé, nahradily nové s jemným vzorem, závěsy 
ladily k barvě ostatního vybavení. Vybavení prostor 
novým pohodlným nábytkem umocnilo celkový do-
jem z rekonstrukce a přispělo k navození příjemného 
dojmu u všech příchozích. Cíl úprav, tj. odlehčení 
vnitřních prostor a využití nárožní polohy kavárny, 
byl veřejností i zástupci zřizovatele kladně přijat.

Interiér restaurace Městský dům

Interiér kavárny Městského domu po rekonstrukci

V letním období byly v rámci zatraktivnění středu 
města a přiblížení se občanům, realizovány nové 
akce, z nich největší oblibu získalo večerní grilování 
při hudbě na venkovní zahrádce. Všechny uvedené 
aktivity vedly ke splnění stanoveného cíle, tj. 
přiblížit Městský dům, a v něm vykonávané činnosti, 
občanům města Přerova. 
Náklady na činnost byly ve výši 11 014 847,61 Kč, 
tržby a ostatní výnosy činily 11 015 344,64 Kč. 

Obchodní činnost

Do obchodní činnosti byl zahrnut prodej drobného 
občerstvení pro návštěvníky Galerie města Přerova.
Tato služba vykázala zisk ve výši 21 808,071 Kč. 

Nájmy

Za rok 2014 byl v této činnosti uveden příjem ve 
výši 17 656,08 Kč. Jednalo se o exekutorem vymo-
žený zůstatek dlužné částky z roku 2006 za p. J. V., 
nájemcem letní restaurace na Plaveckém areálu 
v Přerově, kdy organizace byla jeho provozovatelem. 

Propagační, navigační a výlepová činnost

Zájemcům o propagaci jsou nabídnuty panely typu 
,,Horizont“, jichž měla organizace celkem 210, 
klasický výlep na některé ze 41 plakátovacích ploch 
nebo umístění až 100 ks plakátů na panelech typu 
„A“. Na sloupech veřejného osvětlení je v současné 
době nainstalováno 92 navigačních prvků, což bylo
o 58 ks méně než v roce 2013 a o 123 méně v roce
2012. Příjem za výlep plakátů v roce 2014 ve výši 
805 157,80 Kč byl oproti roku 2013 vyšší cca 
o 14 000 Kč. Zvýšení tržeb ovlivnilo zejména koná-
ní voleb do místních orgánů a do senátu ČR. Za 
navigační služby bylo odběrateli uhrazeno 694 250 
Kč. Oproti předcházejícímu období se jednalo
o snížení ve výši cca 284 000 Kč. I přes tuto nega-
tivní skutečnost se podařilo udržet výši hospo-
dářského výsledku v hodnotách roku 2013. Už od 
konce roku 2013 se realizují opatření ke stabilizaci 
střediska Propagace a navigace, od rozhodnutí snížit 
stav pracovníků a přerozdělení vykonávaných čin-
ností až po akční ceny za výlep plakátů. Cílem 
přijatých opatření nebylo jen snížení nákladů středis-
ka, ale provedení celkové reorganizace prováděných 
prací tak, aby byly do dalšího období nastaveny 
pevné základy pro vykonávanou činnost. Nově zave-
dený systém vedl k vytvoření kladného hospodář-
ského výsledku srovnatelného s rokem 2013.  

Příspěvek od zřizovatele

V roce 2014 byl příspěvek na provoz a odpisy 
nemovitého majetku jednotlivých středisek hlavní 
činnosti čerpán v pravidelných měsíčních zálohách 
na základě schváleného plánu nákladů a výnosů.

Příspěvek celkem (v tis. Kč)

Pův.rozp. 
v tis. Kč

Upr.rozp. 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2014

%             
k upr.rozp.

12 903,90 13 362,40 13 362,27 100,00

Z toho:

a) Příspěvek na provoz (v tis. Kč)

Pův.rozp. 
v tis. Kč

Upr.rozp. 
v tis. Kč

Skutečnost   
k 31.12.2014

%             
k upr.rozp.

12 551,20 13 107,20 13 107,20 100,00

Na účet organizace bylo v rámci příspěvku na pro-
voz zřizovatelem zasláno 13 107, 20 tis. Kč. 
Z příspěvku na provoz střediska Ostatní záležitosti 
kultury (oslavy) nebylo čerpáno celkem 2 733,13 
Kč, které byly v lednu 2015 odvedeny zpět na účet 
zřizovatele. 
Původní výše příspěvku ve výši 12 551 200 Kč byla 
Zastupitelstvem města Přerova navýšena schválením 
rozpočtového opatření o: 
 299 000 Kč dne 28.04.2014 pro středisko Zájmo-

vá činnost v kultuře-kulturní domy (Městský 
dům). Finanční prostředky byly určeny na opravu 
nouzového osvětlení, kamerového systému a ma-
lování chodeb, šaten, vestibulu a sociálního 
zařízení,
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 257 000 Kč dne 15.09.2014 pro středisko Zájmo-
vá činnost v kultuře-kulturní domy (Městský 
dům). Uvedené finanční prostředky byly použity 
takto:
 220 000 Kč na pořízení nové protipožární 

opony na jeviště hlavního sálu Městského 
domu v Přerově, závěsů na okna v hlavním 
sále, předsálí, schodišti, balkonu a vchodu 
Tyto nahradily staré, opotřebované textilie, 
jež nevyhovovaly současné legislativě, 
zejména požárně bezpečnostním předpisům, 

 37 000 Kč na údržbu parket hlavního sálu
a předsálí Městského domu. Provedením této 
údržby se životnost prodlouží o cca 2 roky.

b) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku     
(v tis. Kč)

Pův.rozp. 
v tis. Kč

Upr.rozp. 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2014

%             
k upr.rozp.

352,70 182,70 182,57 99,93

Hospodaření organizace v oblasti odpisů nemovitého 
majetku bylo v roce 2014 zásadním způsobem 
ovlivněno přehodnocením doby použitelnosti 
budovy Městského domu a z důvodu technického 
zhodnocení (vybudování MIC) v téže budově. Po 
provedení změny byl rozpočtovým opatřením 
příspěvek na odpisy nemovitého majetku snížen
z původních 352 700 Kč na 182 700 Kč. Odvody 
z odpisů nemovitého majetku k 31.12.2014 byly 
prováděny z hlavní i doplňkové činnosti. Na hlavní 
činnost organizace obdržela v odpovídající částce 
příspěvek na odpisy nemovitého majetku. 
Tyto byly odvedeny v souladu se skutečnými nákla-
dy na účet zřizovatele. Na konci roku 2014 došlo    
k nedočerpání odpisů o 131,40 Kč (MIC 63,40 Kč, 
MD 68,00 Kč). K odchylce proti původně stanove-
nému plánu došlo z důvodu menší odchylky 
způsobené zaokrouhlováním s tím, že plán nákladů 
a výnosů je stanoven na jedno desetinné číslo.

c) Příspěvek na investice (v tis. Kč)

Pův.rozp. 
v tis. Kč

Upr.rozp. 
v tis. Kč

Skutečnost 
k 31.12.2014

%             
k upr.rozp.

0,00 72,50 72,50 100,00

Pro rok 2014 nebylo počítáno s příspěvkem na 
investice. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 
72 500 Kč bylo schváleno rozpočtovým opatřením 
Zastupitelstvem města Přerova. Finanční prostředky 
byly použity na vybudování optické a koaxiální trasy 
do velkého sálu Městského domu, mezi objekty 
Městský dům, Kratochvílova 1, Přerov a Nej TV     
a. s., U Bečvy 2, Přerov. Důvodem byl přesun 
konání Zastupitelstva města Přerova z Klubu 
TEPLO Přerov do Městského domu a s tím spojená 
potřeba realizace televizních přenosů z těchto 
zasedání pro širokou veřejnost.

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 informační sítě MEIS v Olomouckém kraji 
v roce 2014“. Příspěvek 25 000 Kč byl zaslán na 
účet organizace a následně zapojen do zřizovatelem 
schváleného plánu nákladů a výnosů pro rok 2014. 
Vyúčtování dotace bylo jejímu poskytovateli 
odesláno ve stanoveném termínu.

Výsledek hospodaření k 31.12.2014
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2014 
byla ztráta ve výši 154 505,74 Kč. Ta bude kryta 
ziskem z doplňkové činnosti.
V doplňkové činnosti za rok 2014 byl vytvořen zisk, 
který před zdaněním byl v účetnictví organizace 
vykázán ve výši 318 981,67 Kč. Po zohlednění 
připočitatelných a odpočitatelných položek činila 
daňová povinnost organizace za rok 2014 celkem 
17 794 Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je 
zisk v celkové hodnotě 301 187,67 Kč.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Úhrada ztráty z hlavní činnosti            154 505,74 Kč
Příděl do rezervního fondu                  146 681,93 Kč

V hlavní činnosti byla část nákladů kryta daňovou
úsporou z předcházejících let, jež vychází ze zisku 
doplňkové činnosti roku 2011. V případě, že by 
daňová úspora nebyla v roce 2014 v hlavní činnosti 
použita, tj. nebyla by činnost prokazatelně ztrátová, 
stala by se výše daňové úspory v plném rozsahu 
předmětem daně z příjmu roku 2014. Ztráta byla 
vykázána na středisku Městský dům a MIC.

Z doplňkové činnosti je hospodářský výsledek za 
rok 2014 po zdanění jen o 3 915,34 Kč nižší, než byl 
vytvořen za rok 2013. Doplňková činnost navazuje 
na hlavní účel organizace. Slouží k tomu, aby byly 
lépe využity hospodářské možnosti a odbornost 
zaměstnanců. Zisk vykázala všechna střediska.
Organizace je měsíčním plátcem DPH.

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček
ředitel organizace
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HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 540,00 692,20 701 769,74 101,38

spotřena energie 1 218,00 1 277,00 1 282 803,12 100,45

prodané zboží 110,00 60,00 58 707,35 97,85

opravy a udržování 255,00 587,00 581 375,78 99,04

cestovné 13,00 4,00 233,00 5,83

náklady na reprezentaci 5,00 15,00 3 091,99 20,61

ostatní služby 6 519,50 6 871,20 6 955 100,18 101,22

mzdové náklady 4 286,40 4 457,90 4 392 638,00 98,54

mzdové náklady (náhrady) 0,00 5,00 4 206,00 84,12

OON 600,00 758,00 756 028,00 99,74

zákonné sociální pojištění 1 457,50 1 583,50 1 574 123,00 99,41

jiné sociální pojištění 22,70 20,20 17 654,00 87,40

zákonné sociální náklady 212,60 223,60 219 628,90 98,22

jiné daně a poplatky 4,50 4,50 2 700,00 60,00

ostatní náklady z činnosti 142,20 50,30 38 166,48 75,88

rozúčt. správní režie ostatní -865,80 -865,80 -729 415,12 84,25

odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 114,60 114,60 114 677,40 100,07

odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 352,70 182,70 182 568,60 99,93

odpisy dl. maj. ostatního 193,80 69,00 61 931,00 89,76

náklady z drobného dlouh. majetku 201,80 299,80 244 729,93 81,63

NÁKLADY CELKEM 15 383,50 16 409,70 16 462 717,35 100,32

výnosy z prodeje služeb 2 110,00 2 698,00 2 704 253,30 100,23

výnosy z prodaného zboží 140,00 144,00 74 182,70 51,52

úroky 20,00 20,00 2 116,74 10,58

ostatní výnosy z činnosti 0,00 7,00 10 585,33 151,22

čerpání fondů 95,00 40,00 90 360,67 225,90

čerpání fondů - ušetřená daň 0,00 71,20 0,00 0,00

výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 12 551,20 13 107,20 13 104 466,87 99,98

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy bez 

dotace - kryto)
352,70 182,70 182 568,60 99,93

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy z dotace - 

nekryto)
114,60 114,60 114 677,40 100,07

výnosy vybran. MVI z trans. (mimo 

zřizovatele)
0,00 25,00 25 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 15 383,50 16 409,70 16 308 211,61 99,38

ztráta

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM -154 505,74

daň z příjmů 0,00

přepočtený počet pracovníků 16,55

průměrná mzda 22 140,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2014

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 

(v Kč)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 10 965,30 12 422,30 12 247 377,46 98,59

VÝNOSY 11 569,00 13 030,30 12 566 359,13 96,44

výsledek hosp. před zdaněním 603,70 608,00 318 981,67

daň příjmu 54,00 80,00 17 794,00

VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 549,70 528,00 301 187,67

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2014

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

správa cyklostezky oslavy města Městský dům

městská 

informační 

centra

c e l k e m 

náklady 2 122,81 0,00 3 747 026,37 7 059 022,65 5 654 545,52 16 462 717,35

výnosy 2 122,81 0,00 3 747 026,37 6 904 609,72 5 654 452,71 16 308 211,61

z toho příspěvky na provoz 0,00 0,00 3 739 266,87 4 158 200,00 5 207 000,00 13 104 466,87

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 -154 412,93 -92,81 -154 505,74 

Na středisku Oslavy došlo ke vrácení částky 2 733,13 Kč, připsáno na účet města dne 22. 01. 2015.

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

nájmy 
Galerie Horní 

náměstí
Městský dům

propagace 

a navigace
c e l k e m 

-17 656,08 28 461,62 11 014 847,61 1 221 724,31 12 247 377,46

0,73 51 558,10 11 015 344,64 1 499 455,66 12 566 359,13

984,96 1 288,41 27,73 15 492,90 17 794,00

16 671,85 21 808,07 469,30 262 238,45 301 187,67výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

Na konci roku 2014 došlo k nedočerpání odpisů o 131,40 Kč (MIC 63,40 Kč, MD 68,00 Kč). K odchylce proti původně stanovenému plánu

došlo z důvodu menší odchylky způsobené zaokrouhlováním s tím, že plán je stanoven na jedno desetinné číslo.
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Sociální služby města Přerova, p. o.
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

Posláním pečovatelské služby je podporovat a po-
máhat udržovat stávající soběstačnost uživatelů, 
kteří potřebují pomoc druhé osoby a umožnit jim 
tímto setrvat v domácím přirozeném prostředí co 
možná nejdéle.
Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou 
senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby a dále 
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického onemocnění nebo zdravotního postiže-
ní. Věkové rozmezí uživatelů je 26 let a více. 
Většina z nich je však starší 70 let.
Pečovatelská služba (PS) je poskytována 2 formami. 
Terénní formou v domácnostech uživatelů, bydlí-
cích ve městě Přerově a jeho místních částech 
a ambulantní formou, a to v prostorách užívaných 
pečovatelskou službou. Doba poskytování služby je 
ve všední dny od 7.00 hod. do 18.30 hod. a ve dny 

pracovního volna od 7.00 hod. do 15.30 hod. 
PS je s ohledem na zefektivnění organizace práce 
rozdělena do 5 okrsků. Provoz PS zajišťuje 47 
zaměstnanců, kteří mají k dispozici 6 vozidel. Ty 
jsou využívány především k zajištění služby dovoz 
obědů, nákupy a dovoz uživatelů do střediska 
osobní hygieny. 
V Přerově je 8 domů zvláštního určení - domů 
s pečovatelskou službou (DPS). V pěti z nich jsou 
zřízena střediska osobní hygieny (SOH), která jsou 
využívána pro koupání uživatelů PS. Pro zvýšení 
bezpečnosti uživatelů a zajištění jejich komfortu při 

koupání je každé SOH vybaveno elektrickými 
zvedáky do vany a sprchovými židlemi. Nejčastěji 
tuto službu využívají uživatelé, jejichž domácí 
prostředí neodpovídá požadavkům na bezpečné 
a pohodlné provedení osobní hygieny.
V rámci činností bylo zajišťováno také praní prádla 
uživatelů a pracovních oděvů zaměstnanců PS. 
K tomuto účelu je v jednom z DPS vybavena 
velkokapacitní prádelna. 
V roce 2014 organizace poskytla službu celkem 
899 uživatelům. V porovnání s rokem 2013 vzrostl 
počet uživatelů o 5,5 %.
Pečovatelská služba poskytuje služby základní 
činnosti a fakultativní činnosti. Fakultativní činnosti 
tvořily 7,4 % příjmů z poskytnutých služeb.

Základní a fakultativní činnosti PS

Nejvíce využívanou službou v roce 2014 byl dovoz 
oběda, celkem bylo uživatelům doveženo 122 868 
obědů. Oproti předchozímu roku došlo k navýšení 
o 6 387 obědů. Mezi další nejčastěji využívané 
služby patřila pomoc při osobní hygieně, běžné ná-
kupy a pochůzky, běžný úklid a údržba domácnosti, 
příprava a podání jídla a pití. Z fakultativních 
činností to byl dohled nad dospělým občanem 
a dohled nad podáním léků. Bezplatnou služba byla 
poskytnuta 6 uživatelům, a to ve výši 20 817 Kč.

Úhrady za poskytnutou PS za rok 2014 činily
4 474 118 Kč, z toho základní činnosti ve výši 
4 141 238 Kč a fakultativní činnosti ve výši 
332 880 Kč.

Úhrady za rok 
2012

Úhrady za rok 
2013

Úhrady za rok 
2014

3 757 062 Kč 3 949 489 Kč 4 474 118 Kč
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Snaha o nabízení komplexních služeb a o vyhovění 
individuálním potřebám uživatelů vede organizaci 
k neustálému zvyšování kvalifikačních schopností 
a dovedností pracovníků. Dvě sociální pracovnice 
absolvovaly pokročilý kurz znakové řeči, tři pečo-
vatelky dokončily třífázový kurz bazální stimulace 
a své poznatky využívaly při práci s uživateli. Jako 
každý rok organizace prováděla dotazníkové šetření 
a zjišťovala spokojenost uživatelů se službami.
Byl rozšířen počet kompenzačních pomůcek pro 
zapůjčení a provedena výměnu jídlonosičů, které 
jsou využívány k rozvozu obědů uživatelům.
V roce 2014 byl zorganizován výlet do zámku 
v Tovačově a skanzenu v Rymicích. Organizace 
spolupracovala se základními a mateřskými školami 
v Přerově při pořádání velikonočních a vánočních 
besídek v DPS. V měsíci červnu byla ve všech DPS 
na zahradách pořádána odpolední setkání uživatelů 
s grilováním a s hudbou. Klienti organizace se 
zúčastnili akce Rotopedtour a pěškotour pořádané 
Národní sítí podpory zdraví, o. s., dále byla zajiš-
těna přednáška pracovníků České obchodní inspek-
ce, hudební vystoupení skupiny DUO-POETICO. 
V DPS byly 1 x měsíčně uskutečňovány boho-
služby a v rámci spolupráce s Městskou knihovnou 
probíhalo půjčování knih.
Mimo úkony pečovatelské služby bylo poskytováno
i základní sociální poradenství. Tato služba byla
poskytována bezplatně všem zájemcům. Jedná se 
o pomoc při vypisování žádostí, podání informací 
o poskytovaných sociálních službách a dalších 
možnostech pomoci v sociální oblasti.

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory v Přerově (domov) 
je poskytovat celoroční pobytové sociální služby —
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 
(osoby s Alzheimerovou chorobou nebo různými 
typy demencí). Společně s uživateli organizace 
usiluje o zachování soběstačnosti, přiblížení se 
k jejich přirozenému sociálnímu prostředí, udržení 
společenských kontaktů a prožití důstojného života.
Domov pro seniory je určen osobám od 60 let věku, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou každodenní 
pomoc jiné osoby, kterou nelze zajistit osobou 
blízkou nebo jinou (terénní či ambulantní) sociální 
službou v přirozeném sociálním prostředí.
Celková kapacita domova představuje 82 míst. 
Poskytované sociální služby jsou zaregistrovány 
v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 
Organizace poskytuje sociální služby v souladu se 
Standardy kvality sociálních služeb.

Kapacita jednotlivých sociálních služeb:
a) domov pro seniory – služba byla poskytována 
v 18 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích 
se sociálním zařízením,
b) domov se zvláštním režimem – služba byla
poskytována ve 21 dvoulůžkových pokojích se 
sociálním zařízením.

V roce 2014 si podalo žádost o poskytování sociální 
služby celkem 156 žadatelů; z toho 129 žadatelů 
s trvalým pobytem v Přerově a jeho místních čás-
tech a 27 žadatelů s trvalým pobytem mimo území
města Přerova. Aktuální počet žádostí o umístění do 
pobytového zařízení sociálních služeb k 31.12.2014 
je 888 žádostí. 

Struktura uživatelů podle pohlaví k 31.12.2014

Věková struktura uživatelů k 31.12.2014

Statistické údaje za rok 2014

Počet žadatelů k 31.12.2014        888
V roce 2014 přijato žádostí         156 

Služba domov pro seniory             
Přijato 11 uživatelů
Opustilo 12 uživatelů
Průměrný věk 84,4
Počet uživatelů 40
Z toho žen 28
Z toho mužů 12

Služba domov se zvláštním režimem             
Přijato 23 uživatelů
Opustilo 23 uživatelů
Průměrný věk 83,6
Počet uživatelů 42
Z toho žen 31
Z toho mužů 11
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Struktura uživatelů podle PnP k 31.12.2014  

Pestrá nabídka individuálních a skupinových volno-
časových aktivit vychází z přání, zájmu, možností 
a schopností uživatelů domova.
K pravidelným a velmi oblíbeným činnostem patří 
návštěvy uživatelů v pracovní a keramické dílně. 
S velkým zájmem uživatelé využívají čtenářského 
a filmového klubu, účastní se vědomostních soutěží 
a tréninků paměti. V roce 2014 byla navázána 
spolupráce s Městskou knihovnou v Přerově, pro 
uživatele domova zajišťujeme výpůjčku knih 
a audioknih.
Senioři se pravidelně zúčastňovali sportovních 
olympiád pořádaných jinými pobytovými zaříze-
ními v rámci Olomouckého kraje. Domov tradičně 
organizuje společenskou a sportovní akci „Kroketo-
vý turnaj“, ve kterém družstvo domova již po šesté 
obhájilo prvenství. 
Pro uživatele domova organizace každoročně 
pořádá výlety např. zámek Buchlovice, výstavy       
v Olomouci, Lipníku nad Bečvou. Uživatelé měli 
také možnost zúčastnit se pravidelných nedělních 
Promenádních koncertů dechové hudby v Městském 
parku Michalov.
Rozhodně nelze opomenout využívání víceúčelové 
fototerapeutické místnosti, která sloužila uživatelům 
k načerpání energie a dobré nálady především 
v zimním období, kdy je nedostatek přirozeného 
slunečního světla. Za přispění uživatelů i zaměst-
nanců domova byl již 6. rokem čtvrtletně vydáván 
časopis „Domováček“.
V koridoru vstupní haly a v ergoterapeutické dílně 
měli uživatelé domova k dispozici osobní dotykový 
počítač s možností připojení na internet.
Nejúspěšnější akcí roku 2014, bylo vystoupení 
kostarického souboru Gúitite a taneční skupiny 
K-Leo, které bylo nabyto silnými emocemi.

Rok 2014 představoval rok významných kroků 
k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb. V lednu 
proběhla v rámci sociální služby domov pro seniory 
inspekce kvality s velmi dobrým výsledkem. 
Předmětem inspekce bylo plnění povinností posky-
tovatele sociální služby a kvalita poskytované 
sociální služby. Významné bylo ocenění domova 

pro seniory v rámci certifikace 
v systému „Značka kvality v sociál-
ních službách“. Zařízení získalo
4 hvězdičky z 5 možných. Hodno-
cení proběhlo v oblasti ubytování, 
stravování, kultury a volného času, 

partnerství a péče, kde organizace získala nejvyšší 
ocenění 5 hvězdiček.
Lékařská péče byla zajištěna prostřednictvím 
smluvního lékaře, odbornými lékaři a v případě 
potřeby zdravotnickým zařízením. Nepřetržitou 
ošetřovatelskou péči poskytovalo 8 zdravotních 
sester. Na denní službě byla přítomna vrchní sestra 
a staniční sestra.
Nepřetržitou péči poskytovalo 31 pracovníků v so-
ciálních službách. Jejich přístup byl orientovaný na 
uživatele a vycházel z jejich individuálně zjištěných 
potřeb. Tato péče je v souladu s individuálním plá-
nováním poskytování sociální služby a naplňová-
ním osobních cílů uživatelů
Činnost úseku fyzioterapie byla zajišťována regis-
trovanou fyzioterapeutkou a zdravotnickou asistent-
kou školenou v rehabilitačním ošetřování. Fyzikální 
terapie (elektroléčba, vodoléčba, masáže, taping) 
byla indikovaná smluvním lékařem. Ošetřovatelská 
rehabilitační péče byla prováděna na základě 
vyhodnocení potřeb uživatelů a doporučení lékaře.
V roce 2014 bylo zakoupeno další hydraulické 
chodítko, které je k dispozici uživatelům za účelem 
podpory chůze, elektrický vozík, který umožňuje 
uživatelům pohyb i mimo pobytové zařízení bez 
doprovodu ošetřovatelského personálu. Dále bylo 
zakoupeno 5 elektrických polohovacích lůžek, kte-
rými jsou postupně nahrazována lůžka mechanická, 
čímž se zvyšuje komfort uživatelů.
V domově pro seniory umožňujeme každý rok stu-
dentům vykonání odborné praxe a stáže. 

Kluby důchodců

V Přerově, Újezdci, Čekyni, Žeravicích, Dluhoni-
cích a Henčlově pracují Kluby důchodců (KD). 
Jejichž činnost je zaměřena na společenskou, 
kulturní nebo vzdělávací činnost. Cílem práce 
v klubech bylo podporovat aktivizační činnosti 
a tím setrvání občanů ve vlastním přirozeném 
prostředí co nejdéle. Činnost v KD byla hrazena 
z příspěvku města a není registrována jako služba.

Městské jesle

Posláním jeslí je zajistit dětem ve věku od 18
měsíců do 4 let komplexní výchovnou péči, která 
směřuje k rozvoji dítěte jako osobnosti, v souladu 
s jeho právy a s ohledem na jeho individualitu.
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Toto vývojové období je typické etapou egocen-
trismu. Děti se v zařízení postupně učí sociálnímu 
dialogu, začleňují se do skupin a vytvářejí první 
přátelské vazby. Často je využívána metoda 
„napodobování modelových situací“ s navazujícím 
rozvojem zájmu o získání nových poznatků. Děti 
dostávají širokou škálu podnětů pro celkový rozvoj 
jejich osobnosti a získávají tak schopnost co nejlep-
šího osobnostního rozvoje, prosperity a vzdělávání. 
Nezbytnou součástí je aplikace ozdravného progra-
mu, který spočívá v postupném zlepšování zdravot-
ního stavu často nemocných dětí, zlepšování 
fyzické kondice a posilování dětské imunity.
Kapacita zařízení je 45 míst. Jedná se o jediné 
zařízení tohoto typu v regionu. 
Jesle jsou rozděleny na 2 oddělení: I. oddělení -
mladší batolata (od 18 měsíců do 2 let věku);              
II. oddělení - starší batolata (od 2 let do 4 let). 
Na každém oddělení jsou 3 odborně způsobilé 
pracovnice, které zajišťují kvalitní systém péče. 
Jejich odborná způsobilost je vymezena kvalifikací 
zdravotnického a sociálního vzdělání.

Provoz zařízení byl od 6.00 hod. do 16.00 hod. 
Docházka do jeslí je celodenní, s možností 5denní 
či 11 x 4 hodiny v měsíci. Péči o nejmenší ratolesti 
zajišťovalo 12 zaměstnanců.
Denní režim je uzpůsoben potřebám dětí a pod-
mínkám jeslí. Cílem aktivity je formování osobnosti 
dítěte, zajištění jeho fyzické a psychické pohody 
a uspokojování jeho potřeb. Důležitým prvkem ve 
výchovném působení je individuální přístup – tzv. 
šitý na míru každému dítěti. Sestry připravovaly 
dětem spoustu nových činností, kde bylo dětem 
umožněno osvojit si aktivity a rozvíjet vlastní 
schopnost sociálního učení.
Výchovný program je koncipován do několika 
bloků podle zaměření: rozumová výchova, hudební 
výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, 
pracovní výchova, mravní a estetická výchova. 
Učení probíhá formou hry v malých skupinách. 
Rozumová výchova rozšiřuje dětem slovní zásobu 
formou povídání, vysvětlování a odpovídání na
otázky, nácvikem básniček a poslechem pohádek.
V hudební výchově se děti učí texty a jednoduché 
melodie. Interpretace textu bývá často propojena 

s tělesnou výchovou, což umocňuje efektivitu ná-
cviku. Tělesná výchova se kromě jiného zaměřuje 
na zdravotní cviky, správné držení těla, prevenci 
ploché nohy a nácviku správného dýchání. Děti 
cvičí s náčiním i na nářadí. Často jsou zařazovány 
prvky jógy — nácvik správného dýchání. Díky kry-
tým terasám a zahradě byly děti téměř každý den 
venku. Ve výtvarné výchově byly používány různé 
techniky a materiály – prstové barvy, tempery               
a různé druhy dekorací. Pracovní výchova vede děti 
k samostatnosti, a to především v oblasti hygienic-
kých návyků či soběstačnosti při převlékání.
Herny a ložnice dětí na obou odděleních jsou 
prostorné. V rámci modernizace jeslí byly herny 
vymalovány a vybaveny novým dětským nábytkem 
a kobercem. Sestavy skříněk odpovídají hygienic-
kým i estetickým požadavkům. Moderním způsob-
bem byly přebudovány šatny dětí (výměna šatních 
bloků, skříní, lavic k sezení, podlahové krytiny, 
osvětlení, umývadla i výmalba). Na I. oddělení byl 
do šatny dodán přebalovací pult pro malé děti. 
V roce 2014 byla komplexně zrekonstruována 
místnost na přípravu potravin. Kuchyň má nový 
nerezový dřez, konvektomat, mrazicí boxy i nářezo-
vý stroj. Strava pro děti se vaří dle technologických 
postupů ve vlastní kuchyni a odpovídá zásadám 
zdravé racionální výživy. Strava je podávána 4 x 
denně a je obohacena o prvky zdravé výživy (více 
ovoce, zeleniny, bílého masa a ryb, luštěnin a BIO 
produktů). 
Rozsáhlá rekonstrukce proběhla také v prádelně, 
která byla kompletně přebudována, byla zakoupena 
velkokapacitní pračka se sušičkou a namáčecí 
nádoby. 

Pro děti bylo zakoupeno nové ústavní prádlo, 
včetně sezónního oblečení, vyjma obuvi. Dle potře-
by se děti několikrát denně převlékají a přebalují. 
V prádelně se pere pracovní oděv všech zaměstnan-
ců, textilní potřeby a pomůcky stravovacího provo-
zu a lůžkoviny z dětských postýlek. Provoz prádel-
ny splňuje všechny požadavky vyplývající z dodr-
žování hygienických norem.
Součástí areálu jeslí je zahrada, která také prošla 
modernizací, byly zakoupeny houpačky, autíčka, 
stolečky s lavičkami, pružinová houpací zvířátka 
a odpadkový koš stylizovaný do podoby klauna. 
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Denní pobyt

Posláním Denního pobytu je zajistit osobám se 
zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, 
schopností a dovedností, které jim umožní žít 
normálním způsobem života ve společnosti. Zaří-
zení poskytuje sociální službu denního stacionáře, 
osobní asistenci a 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 tě-
lesným postižením, kombinovanými vadami a oso-
bám s jiným zdravotním postižením (seniorům s čás-
tečnou mobilitou) bez omezení věkové hranice. 
Senioři využívají sociální službu DS většinou po 
přechodnou dobu, než jsou přijati do pobytového 
zařízení sociálních služeb.
Seniorům je v zařízení vyčleněno oddělení se samo-
statným sociálním zázemím a venkovní terasou se 
zahradním nábytkem. Senioři měli možnost využí-
vat nabídky všech činností DS, ten jim nabízel
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. 
Ostatním uživatelům DS byli poskytovány sociální 
služby ve 3 skupinách, v nichž mohli získávat 
znalosti a dovednosti, důležité pro život v rodině 
nebo v chráněném bydlení. Velmi důležitá je pod-
pora uživatelů v osvojování si základních návyků 
sebeobsluhy, v péči o vlastní osobu, aby mohli být 
zcela nebo v co nejvyšší možné míře samostatní 
a nezávislí na cizí pomoci. Jednou ze základních 
činností poskytovaných v DS jsou pracovní terapie:
 v dřevařské dílně se uživatelé učili dovednostem 

v zacházení s pracovními nástroji, materiály, 
pracovním návykům i vytrvalosti,

 uživatelé se zapojovali do tkaní podušek na 
hrábích, malování na hedvábí, v keramické dílně 
do modelování z hlíny a glazování, do 
enkaustiky, nově také do výroby vonných mýdel 
a šperků z korálků, 

 součástí pracovních nácviků jsou také úklidové 
práce, příprava jednoduchých jídel či práce 
na zahradě. 

Výrobky z pracovních terapií byly prezentovány 
na prodejních výstavách v Domově pro seniory 
v Přerově, v Žeravicích, v Hranicích, v Domě s pe-
čovatelskou službou Trávník, na „Senior sympoziu“ 
v Přerově, v Denním pobytu Přerov na velikonoč-
ním a vánočním jarmarku. 
V rámci výchovně vzdělávacích činností se uživa-
telé zdokonalovali ve využívání moderních komu-
nikačních i vzdělávacích technologií, v práci s PC 
a internetem, na dotykové obrazovce v práci s výu-
kovými programy. V každé skupině je od začátku 
roku 2014 zájemcům k dispozici tablet, jehož 

výhodou je mobilnost, vysoká funkčnost a flexi-
bilita použití. Programy na tabletu rozvíjí formou 
přímých dotyků s obrazovkou smyslové poznání, 
myšlenkové operace a zdokonalují komunikaci osob 
s narušenou komunikační schopností. 
Prostřednictvím trivia si uživatelé upevňovali do-
vednosti získané školní docházkou, výukou základů 
čtení, psaní a počítání formou didaktických her, 
pracovních listů, globální metody čtení, s důrazem 
na jejich praktické využití.
Rozšíření okruhu vědomostí v oblasti přírodních 
a společenských věd bylo uživatelům umožněno 
prostřednictvím besed na téma – hudební skladate-
lé, ekologie, dopravní výchova, zdravověda, řešení 
mimořádných situací, volební právo apod. 
Osobám s kombinovanými vadami je značná část 
aktivit vzhledem k jejich postižení nedostupná, 
proto jim jsou nabízeny činnosti vedoucí ke zvýšení 
kvality jejich života – canisterapie, muzikoterapie, 
aromaterapie, bazální stimulace, cvičení na reha-
bilitačním míči, využití kompenzačních pomůcek, 
relaxace a smyslová stimulace s prvky Snoezelenu.

V nabídce aktivit DS mají své stálé místo expresivní 
terapie – muzikoterapie, dramaterapie a terapie tan-
cem, jejichž cílem je formování a rozvoj osobnosti 
jedince s postižením. Vystoupení mohla veřejnost 
shlédnout na „Jarním koncertě“ v Přerově, podzim-
ních oslavách v Domově pro seniory Přerov, Mezi-
národní dramaterapeutické konferenci UP v Olo-
mouci, „Benefičním koncertě“ v Nezamyslicích, 
„Dni otevřených dveří“ v Denním pobytu a „Váno-
ční besídce“ pro rodiče a přátele.
DS nabízí velký výběr aktivizačních sportovních 
aktivit – plavání, bowling, kuželky, turistiku, pravi-
delné cvičení v tělocvičně TJ Spartak, přizpůsobivé 
sporty, míčové hry a další. Sportovci se zúčastnili 
Regionální speciální olympiády v Olomouci. O kon-
dici uživatelů se výborně staral kvalifikovaný masér 
formou masáží a rekondičního cvičení, o jehož 
služby byl neustále velký zájem. Uživatelé se zú-
častnili v rámci kontaktu se společenským prostře-
dím řady společenských a kulturních akcí (Matějská 
poutˇ v Praze, Klubíčko v Kozlovicích, výlet do 
Hvězdárny v Brně a „Vlakem úsměvů“ do Zlína, 
koncerty, divadlo, kino...). Z důvodu velkého 
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loňského úspěchu letního stanování se tato akce 
opět uskutečnila v rámci prázdninových aktivit, 
s návštěvou bazénu, táborákem a vařením kotlíko-
vého guláše. Oblíbený rekreačně rehabilitační pobyt 
proběhl během krásného červnového týdne v penzi-
onu u Vranovské přehrady. Některé akce byly orga-
nizovány ve spolupráci se studenty SpgŠ Přerov 
(Klubíčko, Mikulášská nadílka).
Hosty letošní „Zahradní slavnosti“ byli také rodiče 
a přátelé uživatelů, společně si mohli vyzkoušet 
divokou jízdu se psím spřežením s musherem.
Velký zájem vyvolala u uživatelů účast na
„Jašidielně“ v Žilině – festivalu tvořivosti a fanta-
zie, který byl dokonalým příkladem integrace lidí 
s handicapem do běžného života obyvatel města.
Celková docházka uživatelů do DS v roce 2014 
byla 24 000 hodin.
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. 
OA asistence byla v roce 2014 poskytována jak 
v objektu Denního pobytu, tak také v terénu –
v domovech uživatelů a jejich okolí v rámci 
Přerova, ale i v domech s pečovatelskou službou 
v Přerově. OA byla zajišťována 3 osobními asistenty. 
Velký zájem o poskytování služby OA, byl
především z řad seniorů, kteří často kombinují 
využívání pečovatelské služby a osobní asistence. 
Službu v roce 2014 využívali i senioři z DS
k zajištění pravidelného doprovodu domů ze 
zařízení a vycházkám v terénu. 
V rámci služby OA byla v roce 2014 pořádána řada 
akcí. Plavba na raftech historickou Olomoucí po 
rameni řeky Moravy „Mlýnský potok“ sklidila jako 
každoročně velký úspěch všech uživatelů. „Klu-
bíčko přátelství“ bylo opět pořádáno ve spolupráci 
s fotbalovým klubem Kozlovice a akce se zúčast-
nilo přes 100 uživatelů z různých sociálních zařízení 
v rámci Olomouckého kraje. V roce 2014 se konal 
již 14. ročník tradičního letního integrovaného 
tábora v Čekyni, který byl opět spoluorganizován 
s Odborovým sdružením železničářů za podpory 
řady sponzorů. Tábor na téma „Čarování v Čekyni“ 
se konal pod záštitou náměstků hejtmana Olo-
mouckého kraje.
Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 
sociální poradenství. Základní poradenství posky-
tuje osobám se zdravotním postižením potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Odborné sociální poradenství je 
poskytováno osobám se zdravotním postižením 
s ohledem na jejich individuální potřeby. 
Služby poradenství využívají osoby se zdravotním 
postižením, ale i jejich zákonní zástupci, opatrov-

níci, rodinní příslušníci, zástupci organizací i jedno-
tlivci poskytující služby zdravotně postiženým. 
V rámci poradenství bylo ve spolupráci s ředitelkou 
organizace pořádáno pro uživatele a jejich rodinné 
příslušníky setkání s dávkovým specialistou ÚP
v Přerově a setkání s posudkovým lékařem ČSSZ 
na téma „Posouzení zdravotního stavu k přiznání 
příspěvku na péči“. 
Součástí odborného sociálního poradenství je 
zapůjčování kompenzačních pomůcek. Sociální 
poradenství je poskytováno bezplatně. 
V roce 2014 byla v zařízení dokončena výměna 
plastových oken, podlahových krytin, proběhlo 
malování, úpravy a dovybavení některých místnos-
tí, ale také částečná výměna starých žaluzií.
V roce 2014 byla také dokončena modernizace 
počítačového vybavení ve skupinách, víceúčelová 
místnost byla vybavena novým projektorem 
s příslušenstvím, relaxační místnost projektorem 
s optickými vlákny k světelné terapii včetně instala-
ce hvězdného nebe. 

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali supervizí, 
a vzdělávacích kurzů (bazální stimulace, muziko-
terapie, dramaterapie, Snoezelen, kurzy zaměřené 
na specifika práce se seniory a orientální tance), 
věnovali se Standardům kvality sociálních služeb, 
které jim umožňovaly zkvalitňovat poskytování 
podpory uživatelům ve všech nabízených službách 
zařízení.

Středisko správa

Středisko správa koordinuje činnosti jednotlivých 
středisek, zabezpečuje provozně technický a ekono-
mický servis celé organizace. Zejména se jedná           
o níže uvedené agendy.
Údržba, opravy a nákupy – z větších akcí byly 
provedeny:
Městské jesle:
 rekonstrukce prádelny                  318 169,50 Kč
 rekonstrukce sprch a WC zaměstnanců
                                                                306 948 Kč
 rekonstrukce místnosti na zpracování zeleniny
                                                             74 910,70 Kč
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 výměna podlahových krytin a koberců – herny  
a šatny dětí                                      48 400,00 Kč

 výměna prosklených přepážek v hernách
                                                             59 018,00 Kč
 průmyslová pračka                       102 350,00 Kč
 sušička                                           51 750,00 Kč
 konvektomat                                 225 665,00 Kč
 myčka                                             55 066,00 Kč
Domov pro seniory:
 rekonstrukce a modernizace        168 128,40 Kč
 výmalba nebytových prostor
 opravy klempířských konstrukcí a střešních 

konstrukcí lodžií
Denní pobyt:
 další etapa výměny oken za plastová.

Ostatní, v této oblasti zajišťované činnosti se týkaly 
oprav a běžné údržby kuchyňské, prádelenské, 
zdravotnické, pečovatelské, silniční a ostatní tech-
niky, technologických celků zabezpečujících chod 
objektů (vzduchotechnika, rozvody vody, tepla, 
plynu, kabelová vedení a zařízení na ně navazující). 

Dále bylo pořízeno vybavení, venkovní herní prvky 
a nábytek do heren a šaten dětí MJ, osobní motoro-
vé vozidlo pro zajištění provozu MJ a DP (256 423 
Kč), pro uživatele DS pečovatelská lůžka s elektric-
kým polohováním. V oblasti hospodaření s energie-
mi a vodou došlo ke snížení nákladů za dodávky 
elektrické energie o 149 011 Kč. 
Z ostatních agend se jednalo především o zabezpe-
čení revizí a technických prohlídek, odpadového 
hospodářství, provozu výpočetní, telekomunikační 
a ostatní kancelářské techniky a motorových vozi-
del, požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, tvorbu organizačních směrnic a doku-
mentů s uvedenými činnostmi souvisejících.
Prezentace poslání a činnost organizace byla 
zajišťována a probíhala prostřednictvím webových 
stránek organizace, teletextového a zpravodajského 
vysílání v lokální kabelové televizi, tiskových 
masmédiích a formou nově vytvořených informa-
tivních brožur. 
Součástí ekonomického servisu byla komplexní 
účetní, spisová, mzdová a personální agenda. 
Evidence majetku, zajištění fyzické a provádění 
dokladové inventarizace veškerého majetku. 

Závěr
Činnost organizace je velmi rozmanitá. Zahrnuje 
služby v terénu, ambulantní služby, zajišťuje servis 
vnitřních služeb pro poskytování ošetřovatelské 
a sociální péče. Cílovou skupinou jsou především 
senioři, ale také děti od 18 měsíců věku a dále oso-
by s různými typy zdravotního postižení. Široký záběr
organizace vyžaduje vysoké nároky na řízení a pro-
voz. Uvedené, pozitivně hodnocené akce jsou jenom
částí dobře, kvalitně a plánovitě fungujícího celku. 

Výsledek hospodaření 
Hospodaření organizace v roce 2014 probíhalo 
v souladu se schváleným plánem. Organizace v prů-
běhu roku hospodařila s rozpočtem v celkové výši 
74 310 100 Kč. Náklady na provoz byly hrazeny:

Název položky Kč %
plateb od klientů 25 260 907 34,01
tržeb od ZP 2 927 899 3,94
příspěvku na provoz
od zřizovatele

24 260 700 32,68

příspěvku na odpisy 
od zřizovatele

1 042 344 1,40

příspěvku na odpisy 
z dotací

1 043 088 1,40

dotace MPSV ČR 19 149 100 25,78
ostatních výnosů (dary, 
bank. úroky, čerpání fondů 
atd.)

585 774 0,79

Celkem 74 269 812 100,00

Do rozpočtu byly zapojeny získané sponzorské dary 
v celkové výši 77 340 Kč a finanční příspěvek 
107 700 Kč, který organizace získala v rámci pro-
jektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“.

Hlavní činnost:
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 
2014 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč.

Doplňková činnost:
Organizace v roce 2014 o doplňkové činnosti 
neúčtovala.

Zprávu podala: Bc. Jana Žouželková
ředitelka organizace
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HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 2 499,00 2 917,10 2 906 697,20 99,64

spotřeba energie 3 581,00 3 255,80 3 255 037,30 99,98

opravy a udržování 1 351,00 2 502,10 2 500 816,56 99,95

cestovné 53,50 77,80 77 418,00 99,51

náklady na reprezentaci 20,00 21,30 21 254,00 99,78

ostatní služby 6 384,00 6 873,30 6 871 344,89 99,97

mzdové náklady 35 562,00 37 239,10 37 238 659,00 100,00

ostatní osobní náklady 776,00 897,90 897 539,00 99,96

mzdové náklady NP 339,60 172,20 172 144,00 99,97

zákonné sociální pojištění 12 309,10 12 868,20 12 867 905,00 100,00

jiné sociální pojištění 152,70 156,20 153 786,00 98,45

zákonné sociální náklady 1 913,40 1 919,60 1 919 309,60 99,98

jiné daně a poplatky 5,00 7,70 7 550,00 98,05

náklady z vyřazených pohledávek 0,00 7,50 7 438,30 99,18

ostatní náklady z činnosti 34,20 39,70 39 537,00 99,59

odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 677,60 1 702,70 1 702 012,43 99,96

odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 1 061,60 1 061,60 1 042 344,00 98,19

odpisy s dotací (403) 1 254,40 1 043,60 1 043 088,00 99,95

náklady s DDM 330,00 1 551,00 1 550 321,28 99,96

tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 -4,80 -4 794,80 99,89

kurzové ztráty 0,00 0,50 405,96 81,19

NÁKLADY CELKEM 69 304,10 74 310,10 74 269 812,72 99,95

výnosy z prodeje služeb 23 880,00 25 279,10 25 260 907,24 99,93

výnosy od zdravotních pojišťoven 1 710,00 2 929,00 2 927 899,08 99,96

jiné výnosy z vl. výkonů 110,00 61,40 61 136,00 99,57

výnosy z nájmu 3,00 3,80 3 676,50 96,75

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 9,60 9 322,80 106,16

úroky 39,40 11,10 10 959,84 98,74

čerpání fondů 750,00 339,30 339 236,67 99,98

ostatní výnosy z činnosti 7,00 161,80 161 442,59 99,78

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 25 910,70 24 260,70 24 260 700,00 100,00

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 1 061,60 1 061,60 1 042 344,00 98,19

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací 1 254,40 1 043,60 1 043 088,00 99,95

výnosy z rozp. ÚSC  rezerva 1 500,00 0,00 0,00 0,00

výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 13 078,00 19 149,10 19 149 100,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 69 304,10 74 310,10 74 269 812,72 99,95

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 147,80

průměrná mzda 21 093,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2014

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 83 286,84 110 616,00 20 665 355,80 7 061 820,85 19 316 210,40 19 052 246,01

výnosy 83 286,84 110 616,00 20 665 355,80 7 061 820,85 19 316 210,40 19 052 246,01

   z toho příspěvky na provoz 0,00 110 400,00 8 805 600,00 2 333 200,00 1 950 000,00 4 345 000,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

městské jesle c e l k e m 

náklady 7 980 276,82 74 269 812,72

výnosy 7 980 276,82 74 269 812,72

   z toho příspěvky na provoz 6 716 500,00 24 260 700,00

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, 

investice

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 13 362 268,60 -154 505,74 301 187,67 146 681,93 146 681,93

 Sociální služby města Přerova, p. o. 31 750 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 13 405 303,00 0,00 114,00 114,00 114,00

 Příspěvkové organizace celkem 58 518 215,60 -154 505,74 301 301,67 146 681,93 0,00 0,00 146 795,93

Poznámky: 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova vrátila začátkem roku 2015 nedočerpanou část příspěvku ve výši 2 733,13 Kč. 

V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 6 447 600 Kč (zaslaná přes zřizovatele).
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