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Úvodní slovo náměstka primátora

Předložení závěrečného účtu a výroční 
zprávy je vždy příležitostí k bilancování. 
Možností zamyslet se nad uplynulým rokem 
z hlediska hospodaření města. Z podrobných 
výsledků za rok 2015 je zřejmé, že se předsta-
vitelé města chovali vysoce zodpovědně a tento
rok skončil přebytkem ve výši 113 mil. Kč.
Podrobné informace o struktuře příjmů a výdajů, 
o městských fondech, investicích, účelových 
transferech i zadluženosti města získáte na 
následujících stránkách. A sami si pak můžete 
udělat úsudek o tom, jak si Přerov ekonomicky 
stojí. 

Tabulky, grafy a čísla umožňují všem 
zastupitelům, občanům zkontrolovat, jak město -
coby ekonomický subjekt – hospodařilo s téměř 
miliardovým rozpočtem, jak spravovalo svůj 
majetek.

Nechci opakovat to, co si přečtete 
v dalších kapitolách. Snad jen zamyšlení… 

Na webových stránkách města si můžete 
v rozklikávacím rozpočtu udělat základní 
představu o tom, jak byly finanční prostředky 
vynaloženy. Oblast sociální a zdravotnická 
„spolkla“ něco málo přes 6 % celkových výdajů, 
do tolik problematické dopravy jsme investovali 
zhruba 14 % rozpočtu. A třeba do oblasti kultury 
šla necelá 4 % finančních prostředků, do školství 
5 %, do tělovýchovy a zájmové činnosti také 
5 %. Ale co všechna ta čísla znamenají?

To právě zjistíte rozklikáváním jednotlivých
položek. Každý bude hledat odpovědi na ty své 
otázky. Pro někoho bude nejzajímavější, že jsme 
na provozu magistrátu – hlavně na mzdových 
prostředcích, ušetřili celkem 10 mil. Kč. Jiného 
zaujme skoro 13,90 mil. Kč, které jsme zaplatili 
za dopravní územní obslužnost. Pro jiné je 
důležitý grantový program, díky kterému jsme 
mohli podpořit subjekty působící v oblasti 
kultury částkou 1,13 mil. Kč, v oblasti sportu     
a volného času 2,60 mil. Kč, ve sféře sociálních 
služeb a zdravotnictví 1,09 mil. Kč. Rozkliknout 
lze i výdaje v místních částech, a tak lidé mohou 
vidět, jak efektivně se „jejich“ peníze utrácejí.   
A komu nestačí tyto souhrnné ukazatele, má 
možnost průběžně kontrolovat platby města 
prostřednictvím tzv. transparentního účtu. Tam 
můžete denně sledovat, kdy, kolik, komu a za co 
platíme z peněz města. A komu ani to nestačí, 
má možnost na portálu veřejné správy v reálném 
čase číst veškeré naše smlouvy.

V roce 2015 také pokračovala elektro-
nizace veřejné správy na přerovském magistrátu.
Z pohodlí svého domova si mohou lidé vyřizovat 
úřední záležitosti. V moderní webové aplikaci je 
zhruba osmdesát formulářů, které řeší jejich 
životní situace. Neméně zajímavý je i Archivní 
portál, díky němuž si zájemci mohou zařídit 
„exkurzi“ do historie, aniž by museli vážit 
návštěvu do badatelny archivu.

Aktuálním tématem roku 2015 byly        
i ubytovny. V důsledku obav občanů, aby 
v centru města nevznikla ze Strojaře nová 
sociální ubytovna, rozhodli zastupitelé o jeho 
koupi. Prodej byl odsouhlasen, v nejbližších 
týdnech nás čeká podpis smlouvy a převod do 
majetku města.

Loni Přerov zaujal svým projektem 
zaměřeným na zaměstnávání dlouhodobě neza-
městnaných. Díky tomu se podařilo najít práci   
i pro nekvalifikované lidi, kteří dlouhé roky žili 
jen z podpory státu.

Ve snaze o oživení podnikatelských 
aktivit v Přerově jsme zmapovali nevyužité 
objekty, které se staly součástí databáze tzv. 
brownfieldů. Pokud se podaří nalézt pro některé 
z nich zajímavého investora, přispěje to, podob-
ně jako vybudování strategické průmyslové zóny 
nebo dostavba dálnice, k ekonomickému rozvoji 
města.

Ing. Petr Měřínský 


