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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 2015 (dále jen závěrečný účet).

Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje:

 analýzy a rozbory rozpočtového hospodaření roku 2015,

 Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015,

 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 2015.

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 výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při 
jeho projednávání v orgánech města.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA V ROCE 2015

Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2015 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 29.12.2014, ve výši

 příjmy                  696 181 900 Kč

 výdaje                  662 843 600 Kč

 financování            33 338 300 Kč
a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí 
nad 500 tis. Kč roku 2015, kdy došlo k navýšení rozpočtu z původních 20,4 mil. Kč na částku 
223,0 mil. Kč (bez projektových dokumentací). K jejich financování byly převedeny finanční 
prostředky nevyčerpané k tomuto účelu v roce 2014 a významné posílení bylo realizováno ze zdrojů 
zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2014.

Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2015 v příjmové i výdajová části, včetně 
financování a fondů, výše 1 173 794 200 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 838 525 631,76 Kč, ve výdajové části výše 1 034 143 315,65 Kč a financování činilo 
195 617 683,89 Kč.

Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2015 skončilo přebytkem ve výši
113 604 376,04 Kč.
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Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2015
(dle výkazu Fin 2-12M po konsolidaci, v tisících Kč)

druhové třídění
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2015 rozpočet 2015 k 31.12.2015

třída 1 - daňové příjmy 546 531,5 556 774,4 600 889,9 107,9

třída 2 - nedaňové příjmy 141 878,2 112 291,8 124 817,8 111,2

třída 3 - kapitálové příjmy 7 500,0 24 422,0 26 196,9 107,3

třída 4 - přijaté transfery 272,2 145 037,4 145 039,3 100,0

celkové příjmy 696 181,9 838 525,6 896 943,9 107,0

třída 5 - běžné výdaje 621 325,9 795 066,3 621 529,9 78,2

třída 6 - kapitálové výdaje 41 517,7 239 077,0 161 809,6 67,7

celkové výdaje 662 843,6 1 034 143,3 783 339,5 75,7

provozní rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2015 rozpočet 2015 k 31.12.2015

běžné příjmy 688 681,9 763 744,2 820 387,6 107,4

z toho daňové příjmy 546 531,5 556 774,4 600 889,9 107,9

            nedaňové příjmy 141 878,2 112 291,8 124 817,8 111,2

            provozní transfery 272,2 94 678,0 94 679,9 100,0

běžné výdaje 621 325,9 795 066,3 621 529,9 78,2

provozní přebytek 198 857,7

kapitálový rozpočet
schválený upravený skutečnost

%
rozpočet 2015 rozpočet 2015 k 31.12.2015

kapitálové příjmy 7 500,0 74 781,4 76 556,3 102,4

z toho příjmy z prodeje
            majetku

7 500,0 24 422,0 26 196,9 107,3

            kapitálové transfery 0,0 50 359,4 50 359,4 100,0

kapitálové výdaje 41 517,7 239 077,0 161 809,6 67,7

kapitálový deficit -85 253,3

výsledek hospodaření
(rozpočtový)

113 604,4
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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 7,4 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 78,2 % upraveného 
rozpočtu. Přestože čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 67,7 % upraveného rozpočtu, 
byl v této části vykázán deficit, protože výše kapitálových příjmů zdaleka nedosáhla 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 2015 se z hlediska vyšších finančních 
objemů jednalo například o opravy komunikací, předlažby chodníků, výměnu střešní krytiny, 
revitalizaci a obnovu parků, nákup kontejnerů pro systém separace a svoz BRKO).

Stav finančních prostředků na běžných účtech města k datu 31.12.2015 dosahoval výše 320 814,2 tis. Kč
(v uvedené částce jsou obsaženy také zhodnocované zdroje Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu ve výši 4 500,0 tis. Kč). Účty fondů vykazovaly celkový zůstatek ve výši 3 277,1 tis. Kč.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2015 dosáhl výše 838 525,6 tis. Kč a byl plněn 
ve výši 896 943,9 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 107,0 %. Plnění jednotlivých druhů příjmů je
uvedeno v následující tabulce a grafu.
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Struktura příjmů v roce 2015
(po konsolidaci, v tisících Kč)

rozpočet
upravený
rozpočet

skutečnost
k 31.12.2015

%

daňové příjmy 546 531,5 556 774,4 600 889,9 107,9

nedaňové příjmy 141 878,2 112 291,8 124 817,8 111,2

kapitálové příjmy 7 500,0 24 422,0 26 196,9 107,3

přijaté transfery 272,2 145 037,4 145 039,3 100,0

celkem 696 181,9 838 525,6 896 943,9 107,0

V roce 2015 ekonomika České republiky pokračovala v růstu, hrubý domácí produkt vzrostl za celý 
rok o 4,3 %. Ekonomický růst byl tažen výhradně domácí poptávkou. I další základní indikátory 
potvrzují příznivý stav české ekonomiky – velmi nízká inflace, klesající nezaměstnanost, pozitivní je 
též zvýšení přebytku běžného účtu platební bilance. Ke kladům lze také přiřadit skutečnost, že Česká 
republika byla v roce 2015 v rychlosti čerpání prostředků z fondů EU jednou z nejlepších zemí 
v rámci unie.
Tomuto trendu odpovídalo 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 2015 vyvíjel velmi příznivě. Ve finančním vyjádření 
rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností představoval částku 58,4 mil. Kč. Nejmarkantněji se 
na tomto navýšení, a to objemem 44,1 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. Uvedené daňové příjmy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) byly splněny na 
107,8 % upraveného rozpočtu.
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Ve skutečnosti město obdrželo na daních 484,7 mil. Kč, což je v porovnání s rokem předcházejícím     
o 4,0 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 34,9 mil. Kč. Na základě vývoje v průběhu 
celého roku se očekávalo, že rozpočet daňových příjmů bude nejen naplněn, ale mírně překročen.
V tomto ohledu je vždy velmi podstatné prosincové plnění, protože ve vztahu ke skutečnosti za období 
leden – listopad 2014 vykazoval rok 2015 schodek ve výši 3,7 mil. Kč.  Plnění v prosinci však nejen 
eliminovalo uvedenou ztrátu, ale v důsledku překročení předmětných příjmů stejného období 
předchozího roku o 7,7 mil. Kč došlo ke zlepšenému plnění celého roku.
Největší skutečný nárůst zaznamenala daň z příjmů právnických osob, a to 3,2 mil. Kč. Celkově se 
jedná o vůbec nejvyšší příjem daně od vypuknutí finanční krize (tj. od roku 2008). Stávající vývoj tak 
dokumentuje pokračující oživení ve většině odvětví české ekonomiky.
Naopak daň z přidané hodnoty vykázala meziročně pokles o 1,6 mil. Kč. Růst spotřeby domácností      
a vlády i zvýšená efektivita výběru DPH působily pozitivně, ovšem legislativní změna, zavedení druhé 
snížené sazby (10 %), měla opačný efekt.
Daně z příjmů fyzických osob vykazují jen mírně vyšší plnění než v roce 2014. Zvýšení v součtu činí
2,3 mil. Kč, tj. nárůst o 1,9 %. Plnění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bylo ovlivněno
zvýšením slevy na druhé a další dítě, zavedením školkovného a v neposlední řadě uplatněním základní 
slevy u pracujících důchodců. Také u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 
se projevila možnost vrácení slevy na dani pro pracující důchodce za rok 2013 a 2014 a zavedení 
školkovného, přesto v případě statutárního města vykázala z daní této skupiny největší nárůst, a to 
1,1 mil. Kč. Zvýšení inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je MFČR 
přisuzováno vyšší výplatě dividend či vyššímu podílu zkrácených pracovních úvazků.
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1111
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze závislé činnosti a funkčních požitků
97 639,5 98 538,2 102 981,4 101 093,5 101 685,6

1112
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze samostatné výdělečné činnosti
3 491,8 1 356,3 6 756,8 8 004,4 9 062,0

1113
 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.

 výnosů (vybíraná srážkou)
8 256,3 9 667,0 9 906,1 11 184,6 11 876,9

1121  Daň z příjmů právnických osob 86 439,2 94 944,9 97 418,6 107 012,0 110 235,2

1211  Daň z přidané hodnoty 205 057,3 191 569,9 208 093,7 217 714,3 216 093,3

1511  Daň z nemovitostí 24 517,2 34 029,0 33 741,1 35 760,3 35 780,5

425 401,3 430 105,3 458 897,7 480 769,1 484 733,5

2014

Vybrané daňové příjmy 2011-2015
(skutečnost v tisících Kč)

20152013

                    c e l k e m 

2012pol. 2011
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Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2015 do rozpočtu města částkou ve výši 
31,9 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2014 o 0,6 mil. Kč méně. Na těchto příjmech měl nejvyšší 
podíl poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 27,7 mil. Kč. Výběr poplatku za užívání veřejného prostranství byl ve
výši 1,7 mil. Kč, což představuje snížení o 0,5 mil. Kč oproti roku 2014. Důvodem je pokles příjmu     
u záboru veřejného prostranství u stavebních zařízení a umístění skládek. Významným podílem přispěl 
do příjmů města také odvod z výherních hracích přístrojů, který dosáhl objemu 43,7 mil. Kč, což 
představuje oproti roku 2014 navýšení o 0,2 mil. Kč. K 31.12.2015 nabyla účinnosti Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2014 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města, kterou 
vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 08.04.2014. Vzhledem k přechodnému ustanovení, 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 počty jiných technických 
zařízení snižovat postupně, a to až do roku 2019, kdy končí poslední platnost vydaných povolení
Ministerstvem financí ČR. Nejedná se tedy o jednorázové snížení příjmů v rozpočtu města, ale            
o snižování pozvolné, nicméně i tak výpadek příjmů bude velmi citelný. Nezanedbatelnou část příjmů 
představovaly i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní správy inkasoval Magistrát 
města Přerova v roce 2015 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku ve 
výši 13,0 mil. Kč, přičemž nejvyšší díl přinesly dopravně – správní agendy, a to v částce 6,6 mil. Kč.
Podíl daňových příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 67,0 %.
Nedaňové příjmy tvořily ve skutečnosti k 31.12.2015 pouze 13,9 % z celkového objemu skutečných 
příjmů města. Celkově dosáhly výše 124,8 mil. Kč a byly plněny na 111,2 % upraveného rozpočtu.
Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem těchto příjmů byly příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí, které v součtu dosáhly hodnoty 49,3 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím poklesly 
o 1,2 mil. Kč. Z dalších položek stojí za zmínku například příjmy získané za prodej dřeva ve výši 
8,2 mil. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 4,2 mil. Kč, přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady ve výši 31,7 mil. Kč, z nichž významnou část tvoří účelové příjmy od firmy 
EKO-KOM za recyklaci odpadů ve výši 4,8 mil. Kč a především pak přijaté zálohy na služby spojené 
s bydlením v částce 24,2 mil. Kč. K významnějším položkám lze přiřadit i splátky půjčených 
prostředků do Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu ve výši 1,2 mil. Kč. Významný
nárůst vykázaly příjmy z věcných břemen, kdy skutečné plnění dosáhlo částky 2,8 mil. Kč, což je         
o 2,7 mil. Kč více než v roce 2014. Odůvodnění nárůstu plnění těchto příjmů je uvedeno v části 
vymezené odboru správy majetku a komunálních služeb.
Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 26,2 mil. Kč, tj. na 107,3 % upraveného rozpočtu. Oproti 
roku předcházejícímu se zvýšily o 0,8 mil. Kč. Většinový podíl na těchto příjmech měly příjmy           
z prodeje pozemků, které dosáhly výše 22,7 mil. Kč, přičemž částka 21,3 mil. Kč představuje příjmy
za úplatný převod pozemků pod bývalým Priorem.
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, sociální práce, pěstounské 
péče, činnosti lesního odborného hospodáře. Statutární město také získalo prostředky na revitalizaci 
zámeckého parku v Pavlovicích a parku Michalov. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení 
neinvestičních transferů o 24,0 mil. Kč, a to zejména ve spojitosti s dotací určenou pro Sociální služby 
města Přerova na podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje, když v roce 
2015 procházela rozpočtem města v plné výši (oproti roku 2014 navýšení o 15,2 mil. Kč). Objem
investičních transferů zaznamenal, oproti roku předcházejícímu, nárůst o 35,9 mil. Kč. V roce 2015
příjem investičních transferů dosáhl výše 50,4 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 realizaci 
projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (36,9 mil. Kč), akce 
Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (6,2 mil. Kč), akce Regenerace
panelového sídliště – Přerov II-Předmostí, 11. etapa (3,3 mil. Kč). Přijaté transfery se podílely na 
skutečných příjmech rozpočtu 16,2 %. Kompletní přehled transferů přijatých v roce 2015 je uveden     
v příloze č. 7.



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 10 –

pol. 2011 2012 2013 2014 2015

41XX  Neinvestiční přijaté transfery 74 651,0 67 895,6 61 665,4 70 650,8 94 679,9

42XX  Investiční přijaté transfery 49 934,0 16 809,9 20 361,3 14 527,4 50 359,4

 C e l k e m 124 585,0 84 705,5 82 026,7 85 178,2 145 039,3

Přehled přijatých transferů v letech 2011 - 2015
(bez zdrojů na výplatu sociálních dávek, v tis. Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 1 034 143,3 tis. Kč a byly čerpány ve 
výši 783 339,5 tis. Kč, tj. na 75,7 % (vše po konsolidaci). Celkově nižší čerpání rozpočtu ovlivnily jak 
běžné, tak i kapitálové výdaje, které byly čerpány pouze na 67,7 % upraveného rozpočtu. V oblasti 
běžných výdajů, které byly čerpány na 78,2 %, došlo ve vztahu k upravenému rozpočtu k úsporám 
např. u výdajů na městskou a příměstskou autobusovou dopravu (8,8 mil. Kč), na platy, pojistné aj. 
zaměstnanců magistrátu (10,7 mil. Kč), platy a pojistné městské policie (1,9 mil. Kč). Dalším důvodem 
nižšího čerpání provozních výdajů byly plánované akce oprav a údržby majetku města, které z různých 
důvodů nebyly v roce 2015 realizovány (územní řízení, klimatické podmínky, výběrové řízení apod.). 
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sk.
skutečnost

2014

rozpočet

2015

upravený

rozpočet

2015

skutečnost

2015

podíl na 

celkových 

výdajích

skutečnost

/upravený 

rozpočet

1
 zemědělství, lesní

 hospodářství a rybářství
672,2 210,1 1 727,2 1 556,6 0,2% 90,1%

2
 průmyslová a ostatní odvětví

 hospodářství
60 038,4 45 905,3 57 819,7 37 588,5 4,8% 65,0%

3  služby pro obyvatelstvo 264 755,4 267 032,0 289 657,7 265 424,1 33,9% 91,6%

4
 sociální věci a politika

 zaměstnanosti
40 800,9 34 713,3 58 761,8 56 387,7 7,2% 96,0%

5
 bezpečnost státu a právní

 ochrana
32 050,2 32 373,0 33 810,5 31 507,0 4,0% 93,2%

6
 všeobecná veřejná správa

 a služby
222 738,4 241 103,7 335 001,7 221 560,3 28,3% 66,1%

 granty, podpory, dotace

 a dary
23 066,3 18 625,0 28 696,7 24 065,9 3,1% 83,9%

 projektové dokumentace

 a akce nad 500 tis . Kč
66 925,5 22 881,2 228 668,4 145 249,4 18,5% 63,5%

 výdaje celkem 711 047,3 662 843,6 1 034 143,7 783 339,5 100,0% 75,7%

Struktura výdajů v roce 2015
(po konsolidaci, v tisících Kč)
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Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 621 529,9 tis. Kč, což oproti roku 2014 představuje 
snížení o 2,3 mil. Kč. Nižší čerpání bylo patrné zejména u provozních výdajů v roce 2015 
vymezených v rozpočtu kanceláře tajemníka (snížení o 5,1 mil. Kč) nebo u již zmíněných výdajů na 
městskou a příměstskou autobusovou dopravu (snížení o 8,7 mil. Kč). Na druhé straně vyšší čerpání je 
vykazováno např. v sociální oblasti, a to zejména s ohledem na dotaci pro Sociální služby města 
Přerova procházející rozpočtem města (zvýšení o 15,2 mil. Kč), dále z důvodu vyšších úhrad DPH 
v souvislosti s provozem kompostárny a zvýšeným prodejem dřeva v důsledku kůrovcové těžby.  
Určité navýšení výdajů se projevilo také 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 161,8 mil. Kč, což je oproti 
roku 2014 více o 74,5 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 20,7 %. Za 
největší dokončenou akci v roce 2015, která ovšem byla částečně realizována i v minulých obdobích, 
lze označit projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. 
V souvislosti s jeho realizací byly v roce 2015 uhrazeny kapitálové výdaje v objemu 89,1 mil. Kč. 
Dokončeny však byly také další akce většího rozsahu, a to např. Lávka U tenisu (19,8 mil. Kč), Jižní 
čtvrť I, Přerov – komunikace – II. etapa (13,2 mil. Kč). Skutečnou výši procentuálního čerpání 
kapitálových výdajů výrazně ovlivnila akce Koupě hotelu Strojař s rozpočtovanou částkou ve výši 
40,5 mil. Kč, jejíž realizace se přesouvá do roku 2016. 
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orj.  odbor
upravený

rozpočet 2015

skutečnost

k 31. 12. 2015
%

01X  Kancelář tajemníka (KT) 163 588,5 148 970,5 91,1

02X  Odbor řízení projektů a investic (PRI) 84 373,6 45 865,5 54,4

1XX  Kancelář primátora (KP) 15 050,6 11 662,5 77,5

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 79 402,6 74 743,1 94,1

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 180 287,8 170 079,8 94,3

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 5 779,4 1 937,2 33,5

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 263 099,3 188 659,3 71,7

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 120 913,0 119 608,5 98,9

7XX
 Odbor evidenčních správních služeb

 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
26 762,4 17 654,2 66,0

8XX
 Odbor stavebního úřadu

 a životního prostředí (STAV)
2 166,2 1 712,2 79,0

9XX  Městská policie (MP) 3 745,0 2 446,7 65,3

 Rezerva 88 974,9 0,0 0,0

1 034 143,3 783 339,5 75,7

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

K datu 31.12.2015 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů a půjček částky 251,4 mil. Kč. V porovnání 
se stavem ke stejnému datu roku 2014 došlo ke snížení těchto nesplacených závazků o 132,1 mil. Kč.
Úvěry a půjčky přijaté statutárním městem byly v průběhu roku spláceny v souladu se splátkovými 
kalendáři. V porovnání s rokem 2014 došlo k výraznému zvýšení hodnoty ukazatele dluhové služby,      
a to o 7,87 %, přičemž hlavní příčinou bylo splacení úvěru ve výši 79 mil. Kč přijatého od České 
spořitelny, a. s., na financování projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“
(IOP 09). V březnu 2015 došlo také ke splacení úvěru od České spořitelny, a. s., přijatého v roce 2005 
ve výši 130 mil. Kč.
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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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 ukazatel dluhové

 služby (v %)

 absolutní výše

 dluhu (v tis. Kč)

14,88

251 445

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

172 564

5,785,094,678,834,633,07 7,01

 ke změně výpočtu ukazatele dluhové služby došlo v roce 2008

383 523

14,69

360 336362 253373 625324 996354 368184 140

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 2015 budou předloženy Zastupitelstvu města 
Přerova ke schválení na jednání dne 16.05.2016 a příslušný zákon (č. 280/2009 Sb.) stanovuje pro 
podání přiznání k daním z příjmů a tím i provedení účetní závěrky pro společnosti s ručením 
omezeným i akciové společnosti termín 6 měsíců po uplynutí účetního a zdaňovacího období, přičemž 
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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 jsou uzavřeny smlouvy s dopravci. Městská autobusová doprava 
byla zajištěna na základě smluvního vztahu s firmou Dopravní a logistická společnost, s. r. o., přičemž 
město hradilo měsíční zálohy a dopravce prováděl čtvrtletní vyhodnocování spojů. Po vyúčtování 
záloh a provedení výpočtu roční kompenzace byl zjištěn přeplatek ve výši 108 956 Kč, který je po 
firmě požadován a byl zahrnut do pohledávek města. Vzhledem k probíhajícím sporům s touto firmou 
je uhrazení pohledávky nejisté, proto není součástí finančního vypořádání roku 2015. V případě, že 
bude uhrazena, budou následně finanční prostředky zapojeny do rozpočtu města. Příměstské linky 
byly zajištěny na základě smluvního vztahu s Koordinátorem Olomouckého kraje, přičemž město 
hradilo příspěvek v pravidelných čtvrtletních splátkách. Provoz Cyklobusu Bečva byl zajištěn na 
základě smluvního vztahu s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., přičemž město poskytlo zálohu       
a dopravce provedl souhrnné vyúčtování spojů. Částka 10 049 Kč obsažená ve finančním vypořádání
byla uhrazena v březnu 2016.
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                           896 943 842,66 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                           - 783 339 466,62 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                           + 113 604 376,04 Kč

Byly uhrazeny splátky úvěrů a půjček (včetně mimořádných) ve výši             - 132 077 672,73 Kč

Nespecifikované příjmy                                                                                                       + 2 975,00 Kč

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (např. přenesená daňová povinnost)          - 540 682,43 Kč

Výsledek roku 2015, včetně financování                                                                  - 19 011 004,12 Kč

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob                                                  + 3 610 049,00 Kč

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)                               - 25 479,00 Kč

Zůstatek roku 2015 – po vypořádání, včetně financování                                     - 15 426 434,12 Kč

Stavy běžných účtů k 31.12.2015

Základní běžné účty                                                                                                   320 814 243,28 Kč

Fond sociální                                                                                                                   1 200 352,04 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                           2 037 534,09 Kč

Fond Útulek pro zvířata                                                                                                    39 253,73 Kč
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Město Přerov se rozkládá na obou březích řeky 
Bečvy. Osídlení lokality sahá do dávné 
minulosti. O tom svědčí významné archeologické 
nálezy – pravěké sídliště lovců mamutů z doby 
před 25 000 lety. Prvá písemná zmínka o Přerově 
je v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 
z roku 1141. Je také důkazem o významném 
správním postavení města v přemyslovském 
státu. Na královské město byl Přerov povýšen      
v roce 1256 Přemyslem Otakarem II. V době 
husitských válek představoval důležité středisko 
kališníků na Moravě. 

Jeho obnova v druhé polovině 15. století souvisela s významným rodem Tovačovských z Cimburka, 
který měl město v zástavě od roku 1457 do roku 1470. Později se Přerov stal na dlouhou dobu 
sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. V 16. století se město stalo důležitým kulturním střediskem, 
sídlem biskupa jednoty bratrské a rovněž místem, kde působila významná bratrská škola. Přerov je 
také právem nazýván městem Blahoslavovým a Komenského. Jan Blahoslav se v Přerově roku 1523 
narodil, Jan Amos Komenský na zdejší bratrské škole v letech 1608 - 1611 učil a následně tu             
i v letech 1614 - 1618 působil jako učitel a pomocník biskupa Jana Láneckého. Vrchol i tragický pád 
zažíval Přerov za vlády předáka moravské protestantské šlechty, vzdělaného Karla staršího ze 
Žerotína v letech 1598 - 1636. Dvě století následující po prohraném stavovském povstání znamenala 
pozvolný úpadek a ztrátu významu města. 
Teprve v souvislosti se zaváděním železniční dopravy došlo postupně od druhé poloviny 19. století 
k rychlému hospodářskému růstu, jehož základem byla po dlouhá léta výroba zemědělských strojů. 
Roku 1841 totiž přijel do Přerova prvý vlak           
a zdejší nádraží se stalo důležitou železniční 
křižovatkou. Od 60. let 19. století se město 
projevovalo také v kulturní oblasti, především díky 
své prozíravé školské politice nesené v duchu 
uvědomělého prosazování Komenského výchov-
ných zásad. Vznikla tu roku 1865 první česká 
rolnická škola na Moravě, třetí české gymnázium -
po Brně a Olomouci - roku 1870 a další školy 
odpovídající hospodářským a kulturním potřebám 
občanů. Významnou kulturní institucí se stalo 
Muzeum Komenského založené roku 1887. Od 
roku 1877 byl Přerov sídlem okresního hejtmanství. Přerované osvědčili svou statečnost v odporu 
vůči cizí nadvládě v době 1. světové války i za nacistické okupace v letech 1939 - 1945.
Dnes Přerov láká návštěvníky zachovalou městskou památkovou zónou s měšťanskými domy          
a zbytky středověkých hradeb, zajímavý je renesančně upravený zámek, park Michalov nebo 
národní přírodní rezervace Žebračka a areál lagun. 
Podrobnější informace www.prerov.eu. 
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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 
město, zabezpečuje poskytování zápůjček z fondu 
bydlení a realizaci cenových kontrol. S účinností od 
07.09.2015 oddělení rozpočtu již nevykonává koor-
dinaci činností souvisejících s podáváním žádostí           
o podpory a dotace a metodické řízení příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova v oblasti ekonomiky.

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:                                                    48 864,00 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii. Nejvyšší částka 47 616 Kč byla uhrazena 
v souvislosti s konáním akce „Vánočních trhy 2014“.

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                               850 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             850 000,00 Kč
Plnění:                                                 913 433,24 Kč
% plnění:                                                    107,5 

Odbor ekonomiky
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(27)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
rozpočtu

(5)

oddělení
místních příjmů

(9)

oddělení
účetnictví

(12)
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Položka příjmů z úroků obsahovala běžné úroky 
z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocováním 
dočasně volných finančních prostředků. Plnění
běžných úroků ve výši 250 083,23 Kč odpovídalo 
relativně vysokým zůstatkům na běžných účtech 
v průběhu celého období a bylo ovlivněno výší 
úrokové sazby pro veřejný sektor (0,20 % p. a. při 
zůstatku nad 5 mil. Kč do 31.07.2015, dále pak 
0,01 % bez ohledu na výši zůstatku na účtu).
Ke zhodnocování dočasně volných finančních pro-
středků nebyl ani rok 2015 příznivý, příjmy z úroků 
v tomto případě činily 633 350,01 Kč. Česká 
národní banka v průběhu roku nadále udržovala 
úroveň úrokové sazby na rekordních minimech, což 
bylo příznivé z hlediska úročení úvěrů, již méně pro 
zhodnocování dočasně volných finančních prostřed-
ků. Bylo obtížné najít produkt, který by splňoval 
alespoň základní požadavky – minimální riziko, 
likviditu a úrokový výnos, přesahující úročení běž-
ných účtů města. V průběhu roku byly zhodno-
covány krátkodobě volné finanční prostředky 
prostřednictvím:
 spořícího účtu u Československé obchodní banky, 

a. s. (0,90 % p. a. do 22.01.2015; 0,50 % p. a. do 
31.03.2015; od 01.04.2015 činila úroková sazba 
0,10 % p. a., z toho důvodu byly finanční 
prostředky převedeny zpět na běžný účet města 
u České spořitelny, a. s.). Na základě nastavení 
výjimky ke spořícímu účtu ve výši 0,25 % p. a. 
ke dni 23.07.2015 byl účet od tohoto data opět 
využíván,

 spořícího účtu u UniCredit Bank Czech Republik, 
a. s. (0,70 % p. a. do 31.08.2015, následně došlo 
ke snížení na 0,30 % p. a. od 01.09.2015),

 vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní u J & T 
Banky, a. s. (1,35 % p. a. do 19.04.2015, násled-
ně došlo ke snížení na 1,00 % p. a.).

V roce 2000 nakoupilo město Přerov podílové listy 
otevřeného podílového fondu Pioneer Trust (nyní 
Pioneer – dynamický fond) v celkové hodnotě         
1 001 500 Kč. Při nákupu se vycházelo ze skuteč-
nosti, že tento balancovaný fond patřil k nejvý-
konnějším a nejlépe hodnoceným fondům. Zastupi-
telstvo města Přerova na svém zasedání dne 
18.06.2007 schválilo prodloužení uložení finančních 
prostředků města u tohoto fondu na dobu neurčitou 
s tím, že jakmile se hodnota podílového listu přiblíží 
nákupní hodnotě, bude předložen orgánům města 

návrh na realizaci jejich odprodeje. 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 souvisejících cenných 
papírů může dosahovat až 55 %. V akciové části 
portfolia se soustřeďuje na klíčové akcie ze všech 
předních evropských trhů a klíčových sektorů; v dlu-
hopisové části pak na tuzemské dluhopisy a poklad-
niční poukázky emitované ČNB nebo MFČR. Za rok 
2015 vykázal fond zhodnocení – 2,94 %. Ve struktuře 
vlastního kapitálu k datu 31.12.2015 převažovaly 
zahraniční akcie (50,63 %) a dluhopisy ČR (40,07 %).

Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         2 500 300,00 Kč
Plnění:                                             2 500 353,00 Kč
% plnění:                                                    100,0

Z akciových společností, v nichž má statutární město 
Přerov majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny 
společnostmi:
 Veolia Energie ČR, a. s.                        553 Kč
 ČEZ, a. s.                                             1 360 Kč
 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.   2 498 440 Kč

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

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 133 100,00 Kč
Plnění:                                              1 133 154,12 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 2014 na volby do Evropského Parlamentu a na 
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí. 

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             252 800,00 Kč
Plnění:                                                  279 991,63 Kč
% plnění:                                                     110,8

V rámci finančního vypořádání roku 2014 příspěv-
ková organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova vrátila na účet města přeplatek příspěvku na 
provoz a občanské sdružení KMK Zubr Přerov část 
dotace. Zdroje poskytnuté na předfinancování projektů 
podpořených z EU vrátila ZŠ Želátovská a část dotace 
Gymnázium Jakuba Škody Přerov.

Odvody příspěvkových organizací (KIS)

Rozpočet původní:                               241 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                             271 900,00 Kč
Plnění:                                                 271 920,00 Kč
% plnění:                                                   100,0
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Příspěvková organizace Kulturní a informační služby
města Přerov prováděla odvody z odpisů nemovitého
majetku z hlavní i doplňkové činnosti. Na hlavní 
činnost organizace obdržela v odpovídající výši 
příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Tyto pak 
pravidelně, v souladu se skutečnými náklady, byly 
odváděny na účet zřizovatele. Z důvodu změny 
účtování odpisů dlouhodobého majetku, došlo ke 
změně zůstatkové ceny z původních 5 % pořizovací 
ceny na 0 Kč. V červnu 2015 byl posílen příspěvek 
na odpisy nemovitého majetku a současně ve stejné 
výši nařízen odvod z odpisů.

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata

Příjmy z úroků

Rozpočet původní:                                      100,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    100,00 Kč
Plnění:                                                             5,68 Kč
% plnění:                                                         5,7

Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                     8 200,00 Kč
% plnění:                                                         -

Ve sledovaném období tvořily příjem fondu peněžní 
dary v celkové výši 8 200 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 135 Kč – 5 000 Kč. V souvis-
losti s vedením účtu fondu nejsou Českou spořitel-
nou, a. s., účtovány žádné poplatky. K 31.12.2015 
vykazoval fond zůstatek ve výši 39 253,73 Kč.

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč
Čerpání:                                               227 720,00 Kč
% čerpání:                                                   40,7

Dne 29.12.2014 byla mezi statutárním městem Přerov
a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík, a. s., 
uzavřena Smlouva o poradenství a smlouva příkazní 
na:
 komplexní tuzemské daňové poradenství v obdo-

bí od 01.01.2015 do 31.12.2016,
 zpracování přiznání k dani z příjmů právnických 

osob za rok 2015 a 2016.
Za poskytnuté služby byla v roce 2015 společnosti 
hrazena měsíčně paušální částka ve výši 15 000 Kč 
bez DPH; celkem bylo uhrazeno 223 850 Kč. Tato 
částka zahrnuje kromě paušální platby za období    
1-11/2015 i částku 24 200 Kč, jako úhradu výše uve-
denému subjektu za sjednané služby za měsíc prosi-
nec 2014, a to v souladu v té době s platnou mandátní 
smlouvou.

Dále byl pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na 
rok 2016 uhrazen odborné firmě výpočet daňových 
příjmů na následující 3 roky (2 420 Kč) a registrace 
na webových stránkách obecuctuje.cz (1 450 Kč).

Úroky z úvěrů

Rozpočet původní:                            3 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 745 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 370 093,74 Kč
% čerpání:                                                   49,9

Částka byla tvořena uhrazenými úroky z úvěrů 
přijatých statutárním městem Přerov. Výše čerpání 
byla ovlivněna nejen velmi nízkou cenou peněz na 
mezibankovním trhu depozit, která se stále drží na 
hranici rekordního minima (úrokové sazby jednotli-
vých čerpaných úvěrů se v průběhu roku pohybovaly 
v rozmezí 0,13 % p. a. – 0,41 % p. a.), ale také před-
časným splacením úvěrů od České spořitelny, a. s.

Ostatní finanční operace j. n. (daň z příjmů práv-
nických osob za obce, DPH)

Rozpočet původní:                          20 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        22 194 000,00 Kč
Čerpání:                                        22 193 920,00 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 2015 
byla za tímto účelem v příjmové a výdajové části 
vyčleněna částka 20 mil. Kč. Na základě zpracování 
přiznání k DPPO za rok 2014, které statutární město 
Přerov obdrželo dne 11.06.2015, byla daňovým 
poradcem vypočítána skutečná daňová povinnost ve 
výši 22 193 920 Kč, o rozdíl ve výši 2 194 000 Kč 
byla, na základě rozpočtového opatření, posílena 
příjmová i výdajová část rozpočtu. 

Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 6 500,00 Kč
Čerpání:                                                   6 420,00 Kč
% čerpání:                                                   98,8

Jednalo se o vratku nedočerpané části neinvestiční 
dotace poskytnuté na volby do zastupitelstva obce 
Líšná.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků

Rozpočet původní:                          52 635 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      132 077 800,00 Kč
Čerpání:                                        132 077 672,73 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených 
na základě smluv uzavřených mezi statutárním měs-
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tem Přerov a peněžními ústavy včetně řádné a mimo-
řádné splátky půjčky přijaté od společnosti Teplo 
Přerov a. s. Zastupitelstvo města Přerova na svém 
10. jednání dne 06.02.2012 schválilo uzavření 
smlouvy o přijetí úvěru ve výši do 100 mil. Kč se
splatností do 31.12.2014 mezi statutárním městem 
Přerov a Českou spořitelnou, a. s. Jeho účelem bylo 
financování projektu Zajištění přenosu dat a infor-
mací v územní samosprávě města Přerova. Načerpán 
byl koncem roku 2014 ve výši 79 mil. Kč, tedy ve 
výši dotace očekávané na projekt a jeho konečná 
splatnost byla dodatkem k úvěrové smlouvě pro-
dloužena do 31.12.2015. S ohledem na časové 
prodlevy, které projekt od jeho počátku provázely, 
skutečnost, že o dotaci lze žádat pouze ve výši 
skutečně vynaložených finančních prostředků a na 
základě dosavadních zkušeností s poskytováním 
dotací, kdy se předpokládalo, že část dotace obdrží 
město až v roce 2016, bylo přistoupeno k úhradě      
3 mimořádných splátek v celkové výši 79 mil. Kč. 
K 15.07.2015 tak došlo k úplnému splacení úvěru.
Dne 24.04.2013 byla mezi statutárním městem Přerov
a společností Teplo Přerov a. s., uzavřena Smlouva    
o půjčce ve výši 22 mil. Kč se splatností 5 let. 
Půjčka byla určená k financování zateplení objektů 
školských zařízení ve vlastnictví dlužníka, prioritně 
na akci „ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení“ 
ve výši 22 385 tis. Kč, na kterou očekávalo statutární 
město Přerov dotaci. V lednu 2015 byla uhrazena 
řádná splátka půjčky ve výši 3 mil. Kč, v září 2015 
obdrželo statutární město Přerov doplatek dotace ve 
výši 442,8 tis. Kč, tato částka byla použita na 
mimořádnou splátku půjčky.
K datu 31.12.2015 činila výše nesplacených úvěrů   
a půjček statutárního města Přerova částku 
251 445,2 tis. Kč, přičemž jeho podstatnou část ve 
výši 234 473,7 tis. Kč tvořila nesplacená část úvěru 
přijatého od společnosti Dexia Crédit Local.

Kulturní a informační služby města Přerova

Rozpočet původní:                         13 237 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 564 200,00 Kč
Čerpání:                                          13 564 120,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Příspěvkové organizaci byl poskytován příspěvek dle 
žádostí a rozpočtu.

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 
a. s.)

Rozpočet původní:                          32 076 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                        32 076 400,00 Kč
Čerpání:                                         32 076 400,00 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 2015 na nein-
vestiční výdaje vyplaceno 13 026 400 Kč a na výdaje 
investiční 19 050 000 Kč. 
Dne 14.12.2015 schválilo Zastupitelstvo města Pře-
rova uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace společnosti Teplo Přerov a. s., pro rok 2016. 
Dotace bude poskytnuta výlučně na provoz, běžné 
opravy a údržbu majetku užívaného příjemcem 
k provozu sportovních zařízení, a to ve výši 13 625 
tis. Kč (při stanovení výše se vycházelo se z hodnot 
ztrát v minulých letech), přičemž tato částka zahrnu-
je i přiměřený zisk společnosti. Dne 18.12.2015 
podepsalo Dodatek č. 7 statutární město Přerov, dne 
07.01.2016 jej podepsala společnost Teplo Přerov a. s.

Ostatní činnosti j. n. (Přerovská rozvojová s. r. o.)

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

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. jednání dne 
11.05.2015 schválilo investiční záměr vybudování 
parkovacího domu pro kola. Projekt realizovala 
společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., protože 
statutární město nemohlo být příjemcem dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Při poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo 
postupováno podle § 10a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města 
Přerova na svém 8. zasedání dne 13.07.2015 schvá-
lilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem 
Přerov a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., jako příjem-
cem (dále jen společnost), ve výši 2 mil. Kč za účelem 
financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov. 
Návratnou finanční výpomoc je povinen příjemce 
vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději do 
31.12.2022, a to v pravidelných čtvrtletních splátkách 
ve výši 250 000 Kč, přičemž první splátka bude 
uhrazena ke dni 20.03.2021. Návratná finanční výpo-
moc byla poskytnuta jako bezúročná. Částka 2 mil. 
Kč byla na účet společnosti zaslána dne 28.08.2015. 
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponovala 
dostatečným objemem finančních prostředků na 
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realizaci akce, financování rozhodující části projektu 
mělo být hrazeno z úvěru přijatého společností ve 
výši 8 mil. Kč od České spořitelny, a. s. V této 
souvislosti byl na 10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 12.10.2015 předložen materiál, na jehož 
základě zastupitelstvo, mimo jiné, schválilo uzavření 
smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi statu-
tárním městem Přerov jako ručitelem a Českou 
spořitelnou, a. s., jako věřitelem a to ke smlouvě      
o úvěru, kterou banka se společností uzavřela. 
Smlouvy byly podepsány dne 29.10.2015. K čerpání 
úvěru však ze strany společnosti nedošlo, tato 
požádala Českou spořitelnu, a. s., o uzavření dohody 
o ukončení platnosti smlouvy o úvěru a dne 
03.12.2015 se opět obrátila na statutární město se 
žádostí o poskytnutí další návratné finanční výpo-
moci, tentokrát ve výši 3 mil. Kč na dofinancování 
akce.
Uzavření dohody o ukončení platnosti ručitelské 
smlouvy a uzavření další veřejnoprávní smlouvy       
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
3 mil. Kč společnosti za účelem financování před-
mětného projektu, a to za podmínky uzavření 
dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru s tím, 
že návratnou finanční výpomoc je příjemce povinen 
vrátit do rozpočtu města nejpozději do 20.12.2020,   
a to v pravidelných pololetních splátkách ve výši 
300 000 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena ke 
dni 20.06.2016, schválilo Zastupitelstvo město Pře-
rova na svém 12. zasedání dne 14.12.2015. I tato 
návratná finanční výpomoc byla poskytnuta jako 
bezúročná, k uzavření smlouvy došlo dne 15.12.2015 
a následně byly na účet společnosti zaslány požado-
vané finanční prostředky. 

Městská a příměstská doprava

S účinností od 01.05.2004 se problematikou dopravy, 
tj. závazku veřejné služby a prokazatelné ztráty, 
zabývá odbor evidenčních správních služeb a obec-
ního živnostenského úřadu, oddělení dopravně 
správních agend. Oddělení rozpočtu se nadále zabý-
vá cenami v městské dopravě osob.
Ceny jízdného v městské dopravě jsou v platnosti od 
01.03.2012, a to ve výši 10 Kč jízdné jednotlivé, 
78 Kč 7denní, 250 Kč měsíční a 710 Kč čtvrtletní 
jízdné. Výší ceny v městské dopravě se zabývala 
Rada města Přerova na své schůzi dne 18.01.2012 
a vydala Nařízení č. 1/2012 o stanovení maximální 
ceny jízdného v městské dopravě osob na území 
statutárního města Přerova.
Dne 19.02.2015 na 10. schůzi Rady města Přerova 
byla schválena kompenzace ročního SeniorPasu oso-
bám nad 70 let věku ve výši 150 Kč. Od 01.05.2015 
oddělení rozpočtu, ve spolupráci s odborem eviden-
čních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu, oddělením dopravně správních agend, uzavírá 
smlouvy o poskytnutí dotace na jízdné IDSOK 
(Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje) 
pro občany statutárního města Přerova starší 70 let 
na základě žádosti, spolu s průkazem IDSOK na 
slevu jízdného a platnou roční jízdenkou (SeniorPas).
Dotace je žadatelům následně vyplácena v hotovosti 
pokladnou nebo převedena na bankovní účet. 
V průběhu roku bylo uzavřeno celkem 2 062 smluv 
o poskytnutí dotace, z toho: 
 1 028 smluv na odboru ekonomiky,
 1 034 smluv na odboru evidenčních a správních 

služeb a obecního živnostenského úřadu. 

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-
sobnosti 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. V roce 
2015 byly provedeny 2 cenové kontroly. Porušení 
cenových předpisů zjištěno nebylo. K 31.12.2015 
zůstávají nadále neuhrazeny 2 pokuty v celkové výši 
4 000 Kč. Jedná se o pokuty jedné osoby z roku 
2000 a 2005, na návrh exekutora byly převedeny na 
podrozvahu, a to z důvodu nemajetnosti dlužníka

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 
fondu (FMB)

Dne 15.09.2014 schválilo Zastupitelstva města Pře-
rova podmínky výběrového řízení na poskytování 
zápůjček z FMB v roce 2015, a to v termínu od 
12.01.2015 do 20.02.2015. V termínu byly podány 
4 žádosti o poskytnutí zápůjčky v celkovém objemu 
360 000 Kč. Žádost o poskytnutí finančních prostřed-
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ků, v souladu s Vnitřním předpisem č. 16/2014 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, podal odbor správy 
majetku a komunálních služeb, oddělení bytové 
správy ve výši 700 000 Kč. Dne 13.4.2015 schválilo 
Zastupitelstvo města Přerova poskytnutí všech 
zápůjček, využití volných finančních prostředků 

fondu a jejich transfer do rozpočtu města na 
financování oprav volných bytů ve vlastnictví 
statutárního města Přerova ve výši 700 000 Kč. 
Současně pozastavilo poskytování zápůjček z FMB, 
mimo financování oprav vlastního bytového fondu,
s ponecháním rezervy ve výši 3 mil. Kč na účtu fondu.

Čerpání zápůjček poskytnutých v roce 2015 – předloženo 7 faktur na celkovou částku 245 897,00 Kč

poř. 
číslo

druh zápůjčky (zkráceně)
počet 
bytů

čerpání v Kč
průměr

na 1 byt v Kč

2. výměna oken 1 50 000,00 50 000,00

5. rozšíření stávajícího bytu 1 135 897,00 135 897,00

8. výměna oken 1 50 000,00 50 000,00

CELKEM 245 897,00

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 je 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, 
který 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 září 2015 proběhlo načerpání dalších pokutových 
bloků na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Tyto 
pokutové bloky jsou předběžně dle avíza z kraje 
platné do konce roku 2016.
Na konci roku proběhl interní audit na odborech, 
které se na operacích s pokutovými bloky podílejí. 
Vyúčtování pokutových bloků k datu 31.12.2015 
proběhlo dle platného vnitřního předpisu. Pokutové 
bloky nemají žádnou nominální hodnotu, nelze tedy 
stanovit jejich počáteční zásobu v korunách českých, 
ale jen v kusech. Počáteční zásoba pokutových 
bloků k 01.01.2015 byla 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
V roce 2015 bylo vydáno potrestaným osobám 
953 400 Kč, z toho:

Městská policie Přerov 726 400 Kč
ESŽ, oddělení dopravně 
správních agend

21 100 Kč

ESŽ, oddělení přestupků 93 400 Kč
ESŽ, oddělení obecní živnost. 
úřad (fyzické osoby)

0 Kč

ESŽ oddělení evidenčně 
správních agend a matriky

84 100 Kč

ESŽ, oddělení obecní živnost.
úřad (právnické osoby)

28 400 Kč

CELKEM 953 400 Kč

Na účet města bylo odvedeno 953 400 Kč, neodve-
dený zůstatek tedy nevznikl. Celková zásoba k datu
31.12.2015 činila za Magistrát města Přerova   
9 771 ks, z toho:
 na místě nezaplacené                              5 815 ks
 na místě zaplacené                                   3 671 ks
 na místě zaplacené pro právnické osoby   285 ks

Oddělení účetnictví

Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 
v organizační struktuře Magistrátu města Přerova.
Zastřešuje povinnost plynoucí ze zákona – povinnost 
vést účetnictví. Finanční prostředky oddělení byly 
čerpány v souladu s rozpočtem města. 

Příjmová část rozpočtu

Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    10 255,00 Kč
% plnění:                                                         -

Jednalo se o vratku nedočerpaného příspěvku za rok 
2014 od společnosti ARRIVA MORAVA a. s. (pří-
městská doprava).
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            686 600,00 Kč
Plnění:                                               1 538 524,07 Kč
% plnění:                                                     224,1

Jednalo se o vypořádání majetkového podílu ve spo-
lečnosti Regionální letiště Přerov, a. s., z důvodu 
výmazu z obchodního rejstříku (364 685,37 Kč). Další 
příjmy byly z vyúčtování záloh na energie a služeb, 
které se týkaly předchozích období – zejména vodné, 
stočné, teplo, plyn, elektrická energie, služby pošt, 
peněžních ústavů, opravy, vratky poplatků a bonifikace 
od pojišťovny za bezškodní období.

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    55 662,39 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se zejména o propadlou bankovní záruku 
z důvodu odstoupení od smlouvy v případě realizace 
akce Cyklostezka nábř. PFB (50 000 Kč). Dále pak 
příjmy z neidentifikovatelných složených jistot spoje-
ných s nájmem z obecních bytů, které hradí nájemce 
před uzavřením smlouvy a haléřová dorovnání plateb 
vyplácených v hotovosti.

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.

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.)

Rozpočet původní:                                 30 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč
Čerpání:                                                 13 969,73 Kč
% čerpání:                                                46,6

Na depozitních účtech města jsou vedeny jistoty 
nájemců bytů ve vlastnictví města. Některé z nich 
byly dle smluv uzavřených mezi DSMP a nájemci 
úročené ve výši 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. Důvodem nízkého čerpání 
byly nízké úrokové sazby v roce 2015.

Činnost místní správy

Rozpočet původní:                              250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             214 000,00 Kč
Čerpání:                                                86 044,62 Kč
% čerpání:                                                40,2

Finanční prostředky byly čerpány zejména za služby 
auditorů (přezkum hospodaření) prováděné v souladu 
s platnou legislativou.

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

Rozpočet původní:                               320 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             350 000,00 Kč
Čerpání:                                               307 755,10 Kč
% čerpání:                                                  87,9

Další významnější položkou byla částka 307 755,10 Kč
za vedení účtů, které město hradí. Značná část těchto 
výdajů připadla na poplatek za inkaso příjmů platební 
kartou. Tyto výdaje každým rokem rostou, poplatek 
z příjmů inkasovaných kartou činí cca 1,8 % z takto 
uhrazené částky.

Ostatní finanční operace j. n. (DPH)

Rozpočet původní:                          4 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        7 700 100,00 Kč
Čerpání:                                          5 043 983,49 Kč
% čerpání:                                                         65,5

Finanční prostředky byly použity na úhrady spojené 
s daní z přidané hodnoty, jejíž je město plátcem 
a platby odvádí měsíčně finančnímu úřadu. Nižší 
čerpání bylo ovlivněno uplatněním odpočtu DPH za 
provozování kompostárny v Žeravicích a z dalších 
investičních výdajů realizovaných v roce 2014. 
Naopak navýšení rozpočtu bylo provedeno z důvodu 
zvýšené těžby a prodeje dřeva.

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. 3/2014, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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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:                       27 500 000,00 Kč
Plnění:                                            27 711 212,05 Kč
% plnění:                                                    100,8

Sazba poplatku pro rok 2015 zůstala ve stejné výši 
jako v předchozích dvou letech, 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 trva-
lému pobytu, byla sazba v důsledku úlevy snížena na 
325 Kč. Termín splatnosti poplatku je od jeho 
zavedení stále stejný a je jím 30. červen kalendář-
ního roku.
Kromě této úlevy, která se týkala v roce 2015 celkem
786 poplatníků, mělo 7 vybraných kategorií poplat-
níků v souladu s OZV č. 3/2014 nárok na osvobo-
zení. K 31.12.2015 byl přiznán 2 196 poplatníkům. 
Největší pokles osvobození byl zaznamenán u osob, 
které měly trvalý pobyt na úřední adrese magistrátu, 
tj. v Bratrské ul. č. 34 a nebyl znám jejich skutečný 
pobyt (o 81 osob). Vzhledem k tomu, že se podařilo 
zjistit jejich skutečnou adresu pobytu, nevztahuje se 
na ně již nárok na osvobození a jsou povinni popla-
tek hradit. To sice na jedné straně mělo pozitivní do-
pad na rozpočet města, neboť město nemuselo za tyto 
poplatníky poplatek již hradit, ale na druhé straně 
došlo ke zvýšení nedoplatků, protože ve většině 
případů se jednalo o osoby se špatnými majetkovými 
poměry. Z celkového počtu 2 523 osob evidovaných 
na úřední adrese magistrátu bylo osvobozeno 849 
poplatníků (34 %). Další početnou kategorií jsou 
občané, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí (786). 
Je obecně známo, že počet předlužených lidí stále 
stoupá a tím i množství nedobytných pohledávek. 
Neschopnost dostát svým závazkům potvrzuje 
rostoucí počet insolvenčních řízení. V roce 2015 
byly k soudu přihlášeny pohledávky u poplatku za 
komunální odpad 58 dlužníků, tj. téměř 2 x více než 
v roce 2014. K datu 31.12.2015 byly evidovány 
nedoplatky v částce 11 038 813,34 Kč, z toho:
 v rozvaze ve výši 8 810 071,34 Kč (3 569 dluž-

níků tj. 7,5 % z celkového počtu 47 393 poplat-
níků). Jednalo se především o dlouhodobé 
dlužníky, kteří poplatek nemají uhrazen za více 
než jeden rok a výše jejich nedoplatků se každým 
rokem zvyšuje,

 v podrozvaze ve výši 2 228 742 Kč (668 dluž-
níků). V převážné míře se jednalo o předlužené 
osoby, u nichž nebyl zjištěn žádný majetek, 
případně byla exekuce zastavena pro nemajetnost. 
U dlužníků jsou ale nadále sledovány průběžně 
majetkové poměry za účelem vymožení nedo-
platků, a to až do doby jejich zániku. 

Nejvyšší částka nedoplatků byla u dlužníků
s trvalým pobytem na úřední adrese magistrátu, tj. 
v Bratrské ul. 34. K 31.12.2015 jich bylo evidováno 
994 a výše dlužné částky dosáhla 2 410 736,04 Kč. 
Další početnou kategorii tvořili nezletilí poplatníci.  
K 31.12.2015 u 887 z nich byly evidovány nedo-
platky ve výši 2 175 114 Kč. Většinou se jednalo      
o dlužníky, za které jejich zákonní zástupci poplatek 
dlouhodobě nehradí. 
Vysoká výše nedoplatků je rovněž dlouhodobě 
evidována u poplatníků s místem trvalého pobytu    
v sociálně vyloučených lokalitách, jako je ul. Škodo-
va, Kojetínská, Husova a Tovačovská, u nichž byly 
evidovány nedoplatky ve výši 1 241 738,71 Kč       
a kde téměř každý druhý je dlužníkem (405).
Vymáhání nedoplatků byla věnována značná pozor-
nost. V roce 2015 bylo odesláno celkem 1 104
upozornění na nedoplatek. V případě, že nedoplatek 
není uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, dochází 
k samotnému vymáhání, kterému předchází zjištění 
majetkových poměrů. Celkem bylo v roce 2015 
prověřeno 1 230 dlužníků a vydáno 194 exekučních
příkazů. Je zde vidět značný nepoměr, což je 
způsobeno rostoucím počtem nemajetných dlužníků. 
Soudnímu exekutorovi bylo k vymáhání předáno 58 
ks exekučních návrhů na nařízení exekuce s celko-
vým objemem nedoplatků 225 886 Kč. Celkový 
počet případů vymáhaných exekutorem činí 493       
a výše nedoplatků částku 1 671 917 Kč. 
Významnou roli v rámci opatření k zamezení růstu 
nedoplatků u sociálně slabých občanů zaujímá od     
roku 2012 spolupráce s Úřadem práce v Přerově ve 
věci poskytnutí jednorázové účelové dávky na 
úhradu poplatku za komunální odpad. Dávka je 
poskytována stále vyššímu počtu osob. V roce 2015 
byla poskytnuta 2 006 poplatníkům v celkové částce 
1 303 900 Kč. 

Poplatek ze psů

Rozpočet původní:                           1 550 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 550 000,00 Kč
Plnění:                                               1 542 352,21 Kč
% plnění:                                                    99,5

Ke konci roku 2015 bylo evidováno 3 397 poplat-
níků. Nejvyšší počet poplatníků (2 412) byl evidován 
v Přerově I-Městě. Na klesající výši příjmu má vliv 
i rostoucí počet poplatníků, kteří jsou příjemci
důchodu. Těm je dle platné legislativy stanovena 
sazba poplatku ve výši 200 Kč. K 31.12.2015 se 
jejich počet oproti předchozímu období zvýšil na 
1 620, což představovalo 46 % z celkového počtu 
poplatníků. Poplatek je splatný do 31. března kalen-
dářního roku a platí se za psa staršího 3 měsíců. 
Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 
území České republiky. 
Na území města je výše sazby poplatku diferen-
cována dle lokality a způsobu bydlení, vyjma pevně 
stanovené sazby pro poživatele důchodu. 
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K 31.12.2015 v souladu s OZV č. 5/2010 bylo od
poplatku osvobozeno 250 poplatníků, z toho nejvíce 
z důvodu přiznání II. a III. stupně mimořádných 
výhod dle zvláštního právního předpisu. 
K 31.12.2015 bylo celkem evidováno 81 dlužníků, 
což jsou pouze 2 % z celkového počtu poplatníků. 
V roce 2015 bylo poplatníkům celkem zasláno např. 
185 výzev k odstranění pochybnosti o údajích 
v ohlášení k poplatkové povinnosti a 79 upozornění 
na nedoplatek. 
Nedobytné nedoplatky byly vedeny na podrozvaze. 
K 31.12.2015 dosáhly 113 938,57 Kč a týkaly se 39 
dlužníků. 

Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet původní:                               600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            845 300,00 Kč
Plnění:                                                  945 276,00 Kč
% plnění:                                                     111,8 

Ve srovnání s plněním v roce 2014 došlo k mírnému 
snížení, a to o částku 20 435,93 Kč. Důvodem je 
skutečnost, že ačkoliv se počet ubytoven v roce 2015 
zvýšil o další 3 a příjem vzrostl u většiny poplatníků, 
tak vzhledem k tomu, že 1 poplatník poplatek 
dlouhodobě nehradil a nepodařilo se u něho v roce 
2015 vymoci žádnou dlužnou částku, byl celkový 
dosažený příjem nižší než v roce 2014. 
Předmětem poplatku jsou jednotlivá využitá lůžka   
v zařízeních určených pro přechodné ubytování za 
úplatu. Poplatek z ubytovací kapacity platí ubyto-
vatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
poskytuje přechodné ubytování. K 31.12.2015 bylo 
na území města evidováno celkem 35 ubytovacích 
zařízení podléhající zpoplatnění, z toho 25 ubytoven. 
Od poplatku v souladu s OZV č. 6/2010 byli osvo-
bozeni 2 poplatníci (jednalo se o ubytovny určené    
k sociálním a charitativním účelům).
K 31.12.2015 byli evidováni 3 dlužníci. Výše jejich 
nedoplatků dosáhla 1 083 081,27 Kč a je vymáhána 
soudním exekutorem. Jednalo se o dlouhodobé 
dlužníky, kteří svou ubytovací činnost již ukončili.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet původní:  1 300 000,00 Kč
Rozpočet upravený: 1 300 000,00 Kč
Plnění:                  1 661 426,00 Kč
% plnění:                                                   127,8

Ve srovnání s plněním v roce 2014 se příjem snížil
o 463 441,88 Kč. Důvodem je pokles příjmu u zá-
boru veřejného prostranství u stavebních zařízení    
a umístění skládek. 
Nejvyšší příjem byl dosažen u záboru veřejného 
prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
pro osobní automobil, a to ve výši 478 770 Kč (29 %). 
Druhým nejvyšším příjmem byl zábor veřejného 
prostranství za účelem provádění výkopových prací, 
který dosáhl částky 404 344 Kč (24 %). Jednalo se 
např. o výkopové práce na ul. Palackého za účelem 
zhotovení pochůzné rampy pro nový obchodní dům, 
dále probíhala rekonstrukce venkovních teplovodních 
rozvodů na ulicích U Tenisu, Trávník a Svisle, 
dokončoval se vodovod v Přerově III-Kozlovicích   
a probíhaly překopy na ulicích Tovačovská, Koje-
tínská, Dr. Beneše a Bartošova za účelem výstavby 
kanalizace. Za zábor veřejného prostranství za úče-
lem umístění stavebních zařízení a umístění skládek 
se vybralo 301 887 Kč. (18 %). Jednalo se zejména 
o opravy bytových domů v rámci revitalizace např. 
na ulicích Kosmákova, Kojetínská, Kozlovská, 
Klivarova, bří Hovůrkových, Žižkova a Dvořákova. 
Příjem ve výši 259 970 Kč (16 %) byl dosažen u zá-
boru veřejného prostranství za umístění reklamních 
zařízení. 

Trvale nižší příjmy jsou dosahovány za umístění 
zařízení pro poskytování služeb a za umístění 
zařízení sloužících pro poskytování prodeje. 
Nejnižší příjmy (pod úrovní 1 % z celkového příjmu) 
byly dosaženy u záboru veřejného prostranství za 
účelem cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, pro 
kulturní, sportovní akce a potřeby tvorby filmových 
a televizních děl a za reklamní akce.
K 31.12.2015 bylo evidováno 6 dlužníků, jejichž 
celková výše dlužné částky dosáhla 90 049 Kč. Z to-
ho 2 dlužníci byli předáni k vymáhání soudnímu 
exekutorovi a 1 dlužník je v insolvenci. V roce 2015 
bylo v souladu s OZV č. 7/2013 od poplatku osvobo-
zeno 100 poplatníků, a to z důvodu vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. 
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Správní poplatky – odbor ekonomiky

Rozpočet původní:                                40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              40 000,00 Kč
Plnění:                                                    38 500,00 Kč
% plnění:                                                       96,3 

Z celkové vybrané částky byl dosažen nejvyšší pří-
jem (15 000 Kč) u 5 případů týkajících se úhrady 
správního poplatku za vyřízení žádosti o změnu 
povolení k provozování loterie nebo jiné podobné 
hry. Dále v 1 případě provozovatel požádal o vydání 
povolení k provozování loterie nebo jiné podobné 
hry a uhradil správní poplatek ve výši 5 000 Kč, 
46 dlužníků požádalo o povolení splátek u pokut 
nebo místních poplatků, přičemž uhradili 18 400 Kč. 
Zbývající částka 100 Kč se týkala uhrazení správní-
ho poplatku za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

Odvod z výherních hracích přístrojů

Rozpočet původní:                          31 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        37 000 000,00 Kč
Plnění:                                             43 737 220,91 Kč
% plnění:                                                     118,2 

Správu odvodu vykonávají místně příslušné finanční 
úřady, přičemž místní příslušnost se řídí adresou 
sídla provozovatele. 
K 31.12.2015 nabyla účinnosti OZV č. 1/2014 o zá-
kazu provozování loterií a jiných podobných her na 
celém území města, kterou vydalo Zastupitelstvo 
města Přerova dne 08.04.2014. Vzhledem k přechod-
nému ustanovení, 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 počty 
jiných technických zařízení snižovat postupně, a to 
až do roku 2019, kdy končí poslední platnost 
vydaných povolení Ministerstvem financí ČR. 
Nebude se tedy jednat o „jednorázové“ snížení 
příjmů v rozpočtu města, ale o snižování pozvolné, 
nicméně i tak výpadek příjmů bude zjevný. 

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních 
hracích přístrojů

Rozpočet původní:                           1 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 500 000,00 Kč
Plnění:                                               1 862 929,79 Kč
% plnění:                                                    124,2 

Příjem tvořil 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                              115 000,00 Kč
Čerpání:                                            108 375,00 Kč
% čerpání:                                                   94,2

Povinnost označit psa mikročipem vyplývá z OZV
č. 5/2008, o trvalém označování psů, v platném 
znění. Náklady za trvalé označení psa mikročipem, 
jsou chovatelům propláceny po splnění podmínek 
stanovených v citované vyhlášce, maximálně však 
do výše 600 Kč. Od roku 2009 byla z rozpočtu 
města vyplacena částka 2 042 253 Kč. Ve srovnání 
s rokem 2014 se výdaje snížily o 20 059 Kč. Důvo-
dem byl jak nižší počet nově zaevidovaných psů, tak 
i skutečnost, že někteří psi již byli mikročipem ozna-
čeni dříve.  
K datu 31.12.2015 bylo v evidenci označených psů           
a jejich chovatelů celkem 3 397 chovatelů a 4 085 
psů. U 44 psů bylo doloženo potvrzení veterinárního 
lékaře o nevhodnosti označení mikročipem.

Evidence a vymahatelnost pokut

Oddělení v rámci samosprávy evidovalo a vymáhalo 
mimosoudní cestou faktury po lhůtě splatnosti          
a sankční opatření uložená městem za porušení 
rozpočtové kázně, vedlo evidenci pokut vyplýva-
jících ze smluvních vztahů, škod na majetku města  
a ostatních pohledávek města včetně příslušenství. 
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. 
K 31.12.2015 bylo vymoženo pracovištěm pokut na 
pokutách a nákladech řízení včetně pokut evidova-
ných na podrozvaze celkem 1 738 439,01 Kč.
K 31.12.2015 dosáhly nedoplatky na pokutách včetně 
nákladů řízení a podrozvahových účtů celkem 
16 072 957,67 Kč, z toho:
 nedoplatky vedené v rozvaze 12 076 899,86 Kč 

(5 732 případů), z toho nedoplatky na pokutách 
11 284 181,67 Kč (4 949 případů) a nedoplatky 
na nákladech řízení 729 718,19 Kč (783 případů),   

 nedoplatky vedené na podrozvaze z důvodu 
nedobytnosti 3 996 058,06 Kč (1 853 případů).

V roce 2015 bylo dlužníkům povoleno splátkování 
ve 35 případech v celkové výši 545 500,00 Kč. 
V 1 případě bylo povoleno posečkání dluhu v celkové 
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výši 11 000,00 Kč. Nejčastěji dlužníci žádali o povo-
lení splátek u pokut za dopravní přestupky. 
Za účelem zjištění majetkových poměrů dlužníků   
k zajištění vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 
bylo v roce 2015 prověřeno 1 896 dlužníků, vydáno 
bylo 204 exekučních příkazů na srážky ze mzdy, na 
přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele plateb-
ních služeb nebo přikázáním jiné peněžité pohledáv-
ky v celkové výši 729 889,00 Kč včetně exekučních 
nákladů. Soudnímu exekutorovi bylo předáno k vy-
máhání 89 případů v celkové částce 621 402,71 Kč
na pokutách a nákladech řízení. Celkový stav 
nedoplatků u pokut a nákladů řízení, který je jeho 
prostřednictvím vymáhán, činí již 5 821 816,33 Kč. 
V průběhu roku byly převedeny na podrozvahu
nedobytné pohledávky na pokutách celkem ve výši 
631 550,00 Kč a na nákladech řízení 55 500,00 Kč. 
Dodatečně byla uhrazena na pokutách částka 
4 275,01 Kč a 2 880,00 Kč na nákladech řízení. 

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 odpisu pohledávek jsou vymezeny 
ve Vnitřním předpisu č. 27/2014. Vedoucí odboru 
ekonomiky provedla odpis pohledávek celkem u 12 
případů v částce 1 710 568,44 Kč, z toho u:
 4 případů na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu (15 041,43 Kč), 
 4 případů z důvodu upuštění od vymáhání 

pohledávky vlivem nedobytnosti (4 298,12 Kč),
 4 případů z důvodu prominutí pohledávek na 

základě rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova
(1 691 228,89 Kč), viz níže:

subjekt pohledávka částka (v Kč) jednání ZM

M. K. 
R. B. 

penále za porušení rozpočtové kázně     69 387,00
178/7/9/2015
ze dne 08.06.2015

3 zaměstnanci města

vzdání se práva vymáhání náhrady 
škody (odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve věci čerpání dotace na 
investiční akci „Rekonstrukce autobu-
sového nádraží „)

  352 351,89
80/4/4/20415
ze dne 09.03.2015

1 zaměstnanec města
vzdání se práva vymáhání náhrady 
škody na vozidle

     69 490,00
327/11/8/2015
ze dne 16.11.2015

J. S. odvod za porušení rozpočtové kázně 1 200 000,00
219/8/10/2015
ze dne 13.07.2015

celkem 1 691 228,89

K odpisu pohledávek v kompetenci vedoucích ostat-
ních odborů došlo v roce 2015 pouze u odboru správy 
majetku a komunálních služeb, kdy vedoucí odepsal 
pohledávky z bytového hospodářství v celkové výši 
2 822 530,31 Kč, které se týkaly 41 případů. U 26 
případů v celkové částce 2 541 414,31 Kč bylo důvo-
dem ukončení dědického řízení z důvodu jejich 
nemajetnosti, u 13 případů se jednalo o prominutí 
4/5 poplatku z prodlení v celkové výši 42 738 Kč, ve 
2 případech se jednalo o prominutí poplatku z pro-
dlení v celkové výši 238 378 Kč. Dále odepsal 

pohledávky týkající se nájmu nebytových prostor 
a ostatních pronájmů v celkové výši 2 319,75 Kč, 
z toho v 1 případě se jednalo o zastavení dědického 
řízení pro nemajetnost ve výši 2 318,55 Kč, ve 2 pří-
padech o odpis pohledávek z důvodu nepatrnosti 
celkem ve výši 1,20 Kč.

Zprávu podala: Ing. Eva Řezáčová
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 
koordinaci 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, spolupracovalo s předsedy místních 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 finančního vypořádání poskyt-
nutých dotací. Zajišťovalo sledování čerpání 
rozpočtu odboru, od října 2015 vedlo ekonomickou 
agendu spojenou s příspěvkovou organizací Kulturní 
a informační služby města Přerova. Jeho činnost
dále spočívala např. v zabezpečování propagačních
předmětů, v zajišťování služeb Czech POINTU.

Kancelář primátora
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: nám. TGM 2 telefon: 581 268 111
(16)

vedoucí odboru
(1)

oddělení organizační
(8)

oddělení komunikace                   
a vnějších vztahů

(4)

oddělení ochrany                     
a krizového řízení

(3)
sídlo: Smetanova 7
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Oddělení komunikace a vnějších vztahů

zajišťovalo komunikaci s tiskem a dalšími médii, 
průběžně poskytovalo 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 oddělením byly 
spojeny také aktivity související s udělováním Ceny 
města Přerova, organizace kulturních a pietních 
akcí pořádaných městem nebo těsná spolupráce 
s komisí pro občanské záležitosti. Ve spolupráci 
s ostatními odbory organizovalo zahraniční styky 
zástupců města v rámci mezinárodní spolupráce.  

Oddělení ochrany a krizového řízení

zpracovávalo podklady pro Havarijní plán Olo-
mouckého kraje, Povodňový plán obce s rozšířenou 
působností a Povodňový plán města Přerova,
podklady pro Krizový plán obce s rozšířenou 
působností, Plán spojení, Plán vyrozumění a Plán 
evakuace. Zpracovávalo podklady pro dílčí plán 
obrany a spolupodílelo se na plánování obrany státu, 
zpracovávalo opatření k zabezpečení mobilizace, 
zajišťovalo plnění úkolů a činnost Bezpečnostní 
rady a Krizového štábu, plnilo úkoly související 
s činností Integrovaného záchranného systému, se 
zajištěním připravenosti správního obvodu na 
mimořádné události, zajišťovalo informování a varo-
vání obyvatel o mimořádných událostech a krizovém 
stavu, podílelo se na vyhlašování regulačních 
opatření, zpracovávalo plán ukrytí města a zabez-
pečovalo činnost krytového fondu města Přerova,
podílelo se na zajišťování provozuschopnosti, 
funkčnosti a údržbě stálých úkrytů, spolupracovalo
na odborných stanoviscích ke stavbám z hlediska 
civilní ochrany a záplavového území, plnilo úkoly 
na úseku požární ochrany, zajišťovalo a koordino-
valo požární ochranu na území města a místních 
částí, organizačně zabezpečovalo odbornou přípravu 
a udržovalo akceschopnost členů jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů, spolupracovalo na materiál-
ním a finančním zabezpečení těchto jednotek. Dále 
zabezpečovalo zřizování ohlašoven požárů, plnilo
úkoly na úseku požární prevence, zpracovávalo
požární dokumentaci a návrhy obecně závazných 
vyhlášek, kterými se stanovují podmínky k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, jichž se zúčastní 
větší počet osob a požární řád města, plnilo úkoly 
na úseku utajovaných informací a zvláštních 
skutečností.

Kancelář primátora zabezpečovala kromě ryze 
úředních agend také aktivity, díky kterým se město 
Přerov dostává do povědomí veřejnosti i jinak, než 
jen jako orgán veřejné správy. K nejvýznamnějším 

akcím patřily oslavy 70. výročí ukončení 2. světové 
války a připomenutí si tragédie na Švédských šan-
cích. K této příležitosti byla ve spolupráci s PhDr. 
Františkem Hýblem vydána kniha Krvavá noc na 
Švédských šancích, vedle pietního aktu na hřbitově 
se uskutečnil také pochod na místo tragédie, kde 
byla nově instalována pamětní deska. O akci, které 
se zúčastnili rovněž zahraniční hosté, široce 
informovala i celostátní média. 

Další významná událost, oslavy 140. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů, proběhla v červnu, a to
jako vzpomínka na začátky sboru, množství zachrá-
něných lidských životů, uchránění nesporných 
majetkových hodnot a řešení mnoha mimořádných 
událostí požáry počínaje a povodněmi konče. Při 
příležitosti oslav byla za spoluúčasti města vydána 
kniha Historie požární ochrany města Přerova. 

V rámci žerotínského projektu byla vydána ve 
spolupráci s dr. Jiřím Lapáčkem publikace Přerov 
ve světle korespondence Karla staršího ze Žerotína 
a uskutečnil se na zámku koncert české a evropské
hudby 16. a 17. století hudebního souboru Capella 
Ornamentata. Opět byla zapůjčována putovní výsta-
va, např. do obce Žerotín či Náměště nad Oslavou.



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 36 –

V roce 2015 natočila za podpory města Televize 
Přerov dokumentární film „Poválečný kmotr“, který 
měl premiéru za účasti pamětníků z Dobroslavic. 
Autoři snímku „oprášili“ dnes už téměř zapomenutou 
skutečnost, že se po 2. světové válce stal středomo-
ravský Přerov kmotrem slezských Dobroslavic. 

Se zájmem se setkal 
také projekt Přerovský 
rádce. Rádci se mohou 
prostřednictvím dotaz-

níků na webu města vyjadřovat k různým tématům, 
sdělovat své postoje a upozorňovat na problémy, se 
kterými se potýkají během svého každodenního 
života ve městě. Celkem se uskutečnilo 5 anket.

V průběhu roku došlo opakovaně k vyhlášení 
a odvolání smogové situace, a to v měsíci lednu 
a listopadu, při nichž byly občanům pomocí 
systému Infokanál formou SMS rozesílány infor-
mace o stavu ovzduší a také o omezujících i dopo-
ručujících opatřeních pro obyvatelstvo města. V září 
pak bylo prostřednictvím této služby obyvatelstvo 
informováno o mimořádné události, u které zasaho-
valy složky integrovaného záchranného systému, 
při níž unikla nebezpečná látka naftalen na komu-
nikaci v oblasti tř. 17. listopadu a Komenského. 
V měsíci červnu byla při přívalových deštích 
opakovaně řešena záplavová situace v rodinných 
domech v místní části Žeravice, kde zasahovali také 
dobrovolní hasiči z jednotky Penčice a Dluhonice, 
kteří se mimo jiné podíleli na úklidu postižených 
domů a také na stavbě hráze z protipovodňových 
pytlů, aby se zamezilo opakovanému vzniku škod. 

Na žádost integrovaného záchranného systému 
a Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s., byla v témže 
měsíci poskytnuta účinná pomoc při odčerpávání 
vody z výstavbové odpadové jímky na Kojetínské 
ulici za použití velkokapacitního čerpadla, kde také 
efektivně zasahovala jednotka přerovských dobro-
volných hasičů. 
Oddělení ochrany a krizového řízení bylo Krajským 
úřadem Olomouckého kraje kladně hodnoceno za 
účast při cvičení IS KRIZKOM, kdy se pracovníci 
aktivně zapojili do praktického ověřování provozu-
schopnosti a souvisejících funkcionalit systému při 
uplatňovaní požadavků na zajištění nezbytných 
dodávek v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Přerov. Současně byl krajským úřadem 
pozitivně zhodnocen i výkon státní správy na úseku 
obrany, kde dochází ke sběru a zpracování dat 
nezbytných pro přípravná opatření k obraně státu.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Rozpočet původní:                               20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             20 000,00 Kč
Plnění:                                                  16 256,00 Kč
% plnění:                                                   81,3

Jednalo se o příjmy ze vstupného na koncert 
Moravské filharmonie Olomouc, který byl pořáda-
ný ke státnímu svátku 28. října.

Příjmy z prodeje zboží

Rozpočet původní:                                      0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          100 000,00 Kč
Plnění:                                                  88 433,00 Kč
% plnění:                                                     88,4

Jednalo se o příjmy z prodeje propagačních před-
mětů, brožur a knih vydaných pro propagaci města 
(Po stopách Žerotínů, Dějiny města Přerova v datech,
Přerovský zámek, Publikace Přerov). Nejvyšší podíl 
na příjmech měla kniha vydaná k 70. výročí masakru 
na Švédských šancích – Krvavá noc na Švédských 
šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945. 
Dále byly zde zahrnuty příjmy z prodeje kalendářů.

Výdajová část rozpočtu

Vnitřní obchod (marketing a propagace)

Rozpočet původní:                           363 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       1 118 600,00 Kč
Čerpání:                                              61 758,00 Kč
% čerpání:                                                   5,5

Finanční prostředky byly použity především na 
pokrytí nákladů spojených s organizací veřejných 
projednávání, nákladů na výrobu a distribuci 
propagačních tiskovin, dotisk grafických listů, 
nákup inzerce v lokálním tisku a výrobu filmového 
dokumentu o Dobroslavicích. Finanční prostředky, 
o které byl rozpočet navýšen, byly zamýšleny na 
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pokrytí nákladů spojených s vytvořením jednotného 
vizuálního stylu statutárního města Přerova. Soutěž 
o návrh byla vyhlášena na podzim 2015 a bude pro-
bíhat i během roku 2016. Nízké čerpání souviselo 
s úhradou jednotného vizuálního stylu v roce 2016.

Cestovní ruch (orj. 110)

Rozpočet původní:                            138 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         11 200,00 Kč
Čerpání:                                                     0,00 Kč
% čerpání:                                                    0,00

Finanční prostředky byly plánovány na platbu člen-
ského příspěvku ve Sdružení Morava – Sdružení 
cestovního ruchu, z důvodu ukončení členství 
města v tomto spolku však nebyly čerpány. 

Cestovní ruch (orj. 120)

Rozpočet původní:                             212 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           232 000,00 Kč
Čerpání:                                             168 189,40 Kč
% čerpání:                                                    72,5

Finanční prostředky pokryly náklady vzniklé z člen-
ství města v dobrovolných sdruženích Moravská 
brána a Cyklostezka Bečva (tvorbu a tisk propagač-
ních materiálů, inzerce atd.). Hrazena byla finanční 
spoluúčast města na akci Noc kostelů a podíl města 
na udržování webové stránky citywalk.info a ná-
klady spojené s pořádáním akcí cyklokoordinátora 
(např. Do práce na kole, jarní a podzimní cyklojízda).

Bezpečnost silničního provozu

Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             10 000,00 Kč
Čerpání:                                                 9 998,00 Kč
% čerpání:                                                 100,0

Jednalo se o náklady na aktivity spojené s konáním 
dopravní soutěže cyklistů zvláštních škol a besedy 
s řidiči.

Úpravy vodohospodářsky významných a vodá-
renských toků 

Rozpočet původní:                             110 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           110 000,00 Kč
Čerpání:                                              104 926,91 Kč
% čerpání:                                                        95,4  

V souvislosti s „Protipovodňovými opatřeními pro 
statutární město Přerov“ vznikaly různé výdaje, a to 
zejména roční poplatek Českému telekomunikač-
nímu úřadu za využívání rádiových kmitočtů pro 
nepohyblivé vysílací stanice umístěné na pracovišti 
krizového řízení a na pracovišti hasičského záchran-
ného sboru. Dále byly hrazeny smluvní výdaje za 
rozesílání informačních SMS zpráv a také za služby 
serveru, včetně prací spojených se smluvní údržbou 
celého systému.

Vydavatelská činnost

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          267 300,00 Kč
Čerpání:                                              183 800,00 Kč
% čerpání:                                                   68,8

Jednalo se o finanční prostředky na vydání knihy 
Krvavá noc na Švédských šancích. Tato kniha byla 
vydána u příležitosti výročí těchto tragických 
událostí ve spolupráci s PhDr. Františkem Hýblem 
v červnu roku 2015. Úspora byla způsobena realizací 
knihy za lepších podmínek, než se předpokládalo.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110)

Rozpočet původní:                        2 337 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                        3 017 400,00 Kč
Čerpání:                                          2 453 587,50 Kč
% čerpání:                                                  81,3

Výdaje byly čerpány k zajištění finanční spoluúčasti 
na kulturních akcích pořádaných městem, nad nimiž 
primátor, případně některý z náměstků, přebírali
prostřednictvím kanceláře primátora záštitu a spolu-
podíleli se na jejich zabezpečování. Dále byly finan-
covány akce zařazené do programu oslav na rok 
2015, kulturní a sportovní akce v místních částech. 
Finanční prostředky byly dále vynaloženy např. na: 
 zpracování a tisk propagačních bloků, mapek, 

kalendářů, kalendáříků a dalších tiskovin využí-
vaných pro propagaci nejen vedením města, ale 
také v rámci akcí cestovního ruchu, 

 zajištění drobných propagačních předmětů 
(kuličková pera, pastelky, vystřihovánky, šňůrky 
na krk, igelitové a papírové taštičky, kšiltovky, 
trička, klíčenky, deštníky, peněženky, hrnky, 
poháry, těžítka apod.), 

 městský ples,
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 služby spojené s realizací kulturně-společen-
ských akcí, které město pořádalo nebo na nichž 
se podílelo (plakáty, pozvánky, brožury apod.),

 zajištění pietních akcí,
 další aktivity související s činností kanceláře 

primátora. 

Ostatní záležitosti kultury (orj. 120)

Rozpočet původní:                               93 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         93 000,00 Kč
Čerpání:                                             40 708,00 Kč
% čerpání:                                                  43,8

Financovány byly služby spojené s fotopracemi, 
vazbou a korekturou kroniky a Přerovských listů.
Nízké čerpání bylo způsobeno úsporou v oblasti
nenakoupených služeb – zejména rámování obrazů, 
tisku pamětních listů apod. 

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

Rozpočet původní:                               46 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             46 000,00 Kč
Čerpání:                                              44 538,00 Kč
% čerpání:                                                  96,8

Jednalo se o úhradu ročního příspěvku 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 Televizi Přerov,
s. r. o., s níž byla uzavřena smlouva o vytvoření 
zvukově obrazového záznamu. 

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

Byly hrazeny 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:                             602 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        602 000,00 Kč
Čerpání:                                             596 023,00 Kč
% čerpání:                                                  99,0

Jednalo se o finanční prostředky, které byly použity 
především na náklady spojené s věcnými a květi-
novými dary na setkání 75letých, dále pro 80leté, 
85leté, 90leté a víceleté jubilanty. Věcné a květi-
nové dary byly věnovány také při obřadech vítání 
dětí a zlatých či diamantových svateb. Hrazeny 
byly odměny spolupracovníků komise za nošení 
dárkových balíčků jubilantům a výpomoc při setkání 
75letých občanů. V souvislosti s výše uvedenými 
slavnostními příležitostmi byly dále čerpány výdaje 
na ošatné, hudební produkci, pohoštění, fotodoku-
mentaci, zhotovení DVD, na písemné pozvánky
a pamětní listy.

Ostatní tělovýchovná činnost 

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           118 000,00 Kč
Čerpání:                                              117 975,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Jednalo se o úhradu nákladů na stravu během 
Krajského kola v požárním sportu mužů a žen 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-
ným svazkům obcí)

Rozpočet původní:                            387 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           147 000,00 Kč
Čerpání:                                             132 642,00 Kč
% čerpání:                                                  90,2

Jednalo se o úhradu členského příspěvku Regionální 
agentuře pro rozvoj Střední Moravy. Ostatní 
plánované platby členských příspěvků subjektům 
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OK4Inovace a OK4EU nebyly provedeny, jelikož 
Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 
29.12.2014 schválilo vystoupení z těchto spolků.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                               49 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             49 000,00 Kč
Čerpání:                                                44 278,00 Kč
% čerpání:                                                    90,4

Jednalo se o úhradu příspěvků za členství ve spolku 
Odpady Olomouckého kraje, z. s. 

Ochrana obyvatelstva

Rozpočet původní:                             199 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           199 000,00 Kč
Čerpání:                                             193 275,04 Kč
% čerpání:                                                  97,1

V oblasti ochrany obyvatelstva byly rozpočtované 
finanční prostředky použity na údržbu stálých 
úkrytů CO zabezpečovanou údržbářem na základě 
smlouvy o pracovní činnosti, případně prostřed-
nictvím odborných dodavatelských firem, a to v těch 
případech, kdy se jedná o vysoce specializovanou 
revizní nebo opravárenskou činnost. Kromě pravi-
delných výdajů na mzdové prostředky a povinné 
odvody za údržbáře krytů byly velitelům úkrytů 
a obsluhám filtroventilací v závěru roku vyplaceny 
jednorázové odměny. Za účelem udržení funkčnosti 
a provozuschopnosti krytů byl také nakoupen 
drobný spotřební materiál, jako jsou žárovky, 
barvy, štětce, tmely, případně nové zámky a klíče 
k těmto prostorám; a dalšími neopominutelnými 
výdaji spojenými s provozem úkrytů byly výlohy za 
elektrickou energii, pohonné a mazací hmoty do 
elektrozařízení zde umístěných. 

Záležitosti krizového řízení j. n.

Rozpočet původní:                             395 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                          395 500,00 Kč
Čerpání:                                             360 303,16 Kč
% čerpání:                                                   91,1

V této oblasti byly realizovány nákupy za účelem 
doplnění vybavení členů krizového štábu, jednalo 
se např. o nákup oděvů pro ty členy zvláštního 
orgánu města, kteří při mimořádných událostech 
často pracují v terénu v nepříznivých povětrnostních 
podmínkách. Pořízeny byly nové akumulátorové 
články do radiostanic sloužících k dorozumívání 
členů krizového štábu, žebříky a dopravníky břemen,
odvlhčovače, včetně profesionálního odvlhčovače 
schopného vysoušet i velké prostory. V průběhu 
roku byly vydány informační letáky zabývající se 
poskytováním první pomoci a také chováním při 
mimořádných událostech; byly určené široké laické 

veřejnosti a distribuovány např. do škol, obytných 
domů a domů s pečovatelskou službou. 
Hrazeny byly výdaje spojené s provozem vodočet-
ného zařízení na řece Bečvě a Infokanálu, což je 
služba, prostřednictvím které jsou občanům rozesí-
lány SMS zprávy o vzniku mimořádných událostí,
smogových situací, o termínech konání zastupitel-
stva či hrozících povodních. Právě při vzniku těchto 
událostí dochází k rozesílání velkého počtu SMS 
zpráv, a to v řádu několika tisíců, kdy prakticky ke 
každé zřízené kategorii (smog, mimořádné události, 
povodeň, zastupitelstvo) je přihlášeno na 1 800 
odběratelů. Do výdajů se dále promítly pravidelné 
platby za datové služby serverů, které s provozem 
uvedených systémů úzce souvisejí, včetně výdajů 
na pravidelnou opravu a udržování provozuschop-
nosti Sondy Teranos umístěné na řece Bečvě 
a taktéž kabelové televize, která je rovněž zařazena 
do systému informování obyvatelstva o mimořád-
ných událostech. Součástí výdajů byl i finanční dar 
ve výši 7 500 Kč poskytnutý Hasičskému záchran-
nému sboru Olomouckého kraje na zabezpečení 
provozu systému, který slouží k vyrozumívání členů
jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) 
a členů krizového štábu při vzniku mimořádných 
událostí z centra KOPIS (Krajské operační a infor-
mační středisko HZS) a současně je využíván na 
údržbu prvků jednotného systému varování a vyro-
zumění. 

Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet původní:                               68 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          68 000,00 Kč
Čerpání:                                             56 121,00 Kč
% čerpání:                                                  82,5

Finanční prostředky byly použity především na 
odměny velitelům JSDH, na náhrady mezd, tzv. 
refundace zaměstnavatelům, těch členů JSDH, kteří 
se zúčastnili řešení mimořádných událostí nebo 
likvidace jejích následků, a to v době, kdy měli být 
přítomni ve svém zaměstnání, za které jim náleží 
mzda. Při zásazích u mimořádných událostí (požár 
lesního porostu v Penčicích, přívalové deště 
v Žeravicích, odčerpávání vody velkokapacitním 
čerpadlem na Kojetínské ul.) byla zasahujícím 
jednotkám zabezpečována strava a pitný režim, 
drobné pohoštění bylo hrazeno i na valnou hromadu 
JSDH. V průběhu roku byl pro JSDH zabezpečen 
nákup drobného materiálu v podobě baterií do 
svítilen, speciálních krémů na hasičskou obuv a také 
nátěrových hmot k údržbě techniky.

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Rozpočet původní:                          1 211 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                     1 246 600,00 Kč
Čerpání:                                              690 178,35 Kč
% čerpání:                                                   55,4
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Finanční prostředky byly čerpány k zajištění služeb 
spojených s veřejnou správou – na náklady spojené 
s konáním zastupitelstva (např. nájem technického 
zařízení, zajištění streamingu videa pro on-line 
přenos na webových stránkách města a v Televizi 
Přerov, občerstvení). Dále na financování pohoštění 
a občerstvení při schůzích rady, při jednáních za 
účasti představitelů a zaměstnanců města, při 
konání seminářů a dalších pracovních i společen-
ských akcích pořádaných městem. Kancelář 
primátora zde spravovala i prostředky na školení 
zastupitelů, cestovné, účastnické poplatky na konfe-
rence, zabezpečení cestovného a stravného delegací 
města při návštěvě partnerských měst, nákup 
drobných dárků a upomínkových předmětů, 
předávaných členy vedení města při různých 
oficiálních, pracovních, společenských, sportovních 
i kulturních příležitostech. Výše čerpání byla 
ovlivněna účastí členů Zastupitelstva a vedení 
města na seminářích, školeních a konferencích. 
Nižší čerpání bylo na pohoštění a dary, realizována 
nebyla rovněž plánovaná replika pamětní desky na 
Tyršově mostě. 

Činnost místní správy (služby)

Rozpočet původní:                           410 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         410 000,00 Kč
Čerpání:                                             399 650,40 Kč
% čerpání:                                                   97,5

Jednalo se o výdaje spojené s aktualizací www 
stránek, plnění probíhalo v souladu s uzavřenou 
smlouvou. 

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

Rozpočet původní:                             283 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           283 000,00 Kč
Čerpání:                                              278 320,40 Kč
% čerpání:                                                   98,3

Finanční prostředky byly použity na úhradu 
členských příspěvků jednotlivým sdružením, jichž
je statutární město Přerov členem – ve Svazu měst 
a obcí, 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

Asociace pro 
cyklisty

Regionální 
agentura pro 

rozvoj Střední 
Moravy 

členský příspěvek 
v Kč/obyvatele

1,00 1,80 + 10 000,00 4,00
částka vyměřena 

asociací
3,00

upravený rozpočet 46 000,00 103 000,00 180 000,00 10 000,00 147 000,00

čerpání k 31.12.2015 44 538,00 90 168,40 178 152,00 10 000,00 132 642,00

Přímé podpory v oblasti kultury

Rozpočet původní:                             900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            900 000,00 Kč
Čerpání:                                             900 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o přímou podporu pro Nadační fond 
Přerovského jazzového festivalu na:
 Československý jazzový festival        850 000 Kč
 Nadační fond Přerov – Cuijk na činnost a reci-

proční zájezd občanů z Přerova do holanského 
města Cuijk                                           50 000 Kč 

Grantový program v oblasti kultury

Rozpočet původní:                           1 130 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 130 000,00 Kč
Čerpání:                                       1 130 000,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Jednalo se o grantový program statutárního města 
Přerova v oblasti kultury. Čerpání probíhalo v sou-
ladu s uzavřenými smlouvami.

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč
Čerpání:                                                 15 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly poskytnuty formou 
mimořádné dotace Římskokatolické farnosti Přerov 
na pietní uložení kosterních ostatků v kapli sv. Jiří. 
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Ostatní zájmová činnost a rekreace 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Čerpání:                                                 10 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Jednalo se o dar spolku Adventor, o. s., na akci 
Putování po proudu 2015.

Ostatní činnosti ve zdravotnictví 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              15 000,00 Kč
Čerpání:                                                15 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Mimořádná dotace Nadaci pro transplantaci kostní 
dřeně na úhradu nákladů spojených se vstupem 
nových dárců do Českého národního registru.

Záležitosti krizového řízení j. n.

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             175 000,00 Kč
Čerpání:                                               175 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Jednalo se o mimořádnou dotaci statutárního města 
Přerova pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje na pořízení zkušební stolice pro dynamické 
testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů 
a upgrade ovládacího systému hlasových sirén na 
území města Přerova.

Akce nad 500 tis. Kč

Plán udržitelné mobility města Přerova

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             900 000,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,0

Jednalo se o náklady na aktivity spojené s připra-
vovaným Plánem udržitelné mobility města Přerova, 
kdy kancelář primátora měla zajistit komunikační 
část „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné 
dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova 
včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“. Koncem 
roku 2015 proběhla řada jednání, jejichž výsledkem 
byla mimo jiné i podaná žádost na Ministerstvo 
životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 2/2015
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Národ-
ního programu Životní prostředí v oblasti environ-
mentální prevence.

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná
vedoucí kanceláře primátora
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1868  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV, o. s. 100 000,00 29.1.2016

1867  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV, o. s. 30 000,00 29.1.2016

1254  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 59 000,00 11.12.2015

1258  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 25 000,00 11.12.2015

1255  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 10 000,00 11.12.2015

1233  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 40 000,00 11.12.2015

1865  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 20 000,00 24.6.2015

1862  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 10 000,00 20.1.2016

1861  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 10 000,00 20.1.2016

1860  Moravská Veselka - občanské sdružení 5 000,00 4.11.2015

1859  Základní škola Přerov, Trávník 27 15 000,00 27.1.2016

1165  V. Š. 45 000,00 4.2.2016

1729  Dechový orchestr Haná Přerov, z. s. 35 000,00 3.12.2015

1856  Base Area, s. r. o. 15 000,00 27.1.2016

1817  Ensemble Damian, o. s. 15 000,00 30.1.2016

1585  DUHA klub Dlažka 50 000,00 28.1.2016

1563  DUHA klub Dlažka 40 000,00 28.1.2016

2036  DUHA Klub Rodinka 10 000,00 29.1.2016

2629
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 České republiky
8 000,00 22.1.2016

2351  Taneční škola Puls Přerov 15 000,00 29.1.2016

2181  Markus M, o. s. 12 000,00 9.2.2016

2180  Divadelní klub Ervínovci, z. s. 20 000,00 8.12.2015

2179  F. P. 3 000,00 7.1.2016

2140  Občanská společnost DSI, o. s. 10 000,00 27.1.2016

2040  Astronomický klub Přerov 12 000,00 29.1.2016

2037  AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN 10 000,00 29.1.2016

2684  MOTOR expert, s. r. o. 12 000,00 26.1.2016

2031  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 12 500,00 5.1.2016

2029  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 7 500,00 5.1.2016

1870  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 20 000,00 5.1.2016

1590  P. N. 15 000,00 24.2.2016 po termínu

1588  P. N. 10 000,00 24.2.2016 po termínu

1346  P. K. 5 000,00 25.1.2016

1313  KORNET 5 000,00 22.1.2016

1058  TRUBAČI OMS PŘEROV 30 000,00 31.1.2016

1054  Přerovský komorní orchestr 5 000,00 27.1.2016

1052  Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 5 000,00 27.1.2016

Grantový program v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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1036  Nadační fond Blues nad Bečvou 30 000,00 21.12.2015

1024  KERAMIKA ÚJEZDEC 10 000,00 27.1.2016

1022  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 13.1.2016

1017  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 10 000,00 13.1.2016

1014  J. B. 5 000,00 12.8.2015

959  Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR 4 000,00 11.11.2015

755  Kulturní spolek Academic, o. s. 5 000,00 11.11.2015

1869  J. N. 10 000,00 29.12.2015

1818  Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov 20 000,00 28.1.2016

2798  Český svaz žen, o. s. 5 000,00 27.1.2016

1558  HOTEL JANA, a. s. 45 000,00 28.1.2016

1554  HOTEL JANA, a. s. 30 000,00 28.1.2016

1161  T. V. 20 000,00 29.1.2016

1548  Občanské sdružení Vocantes 10 000,00 4.2.2016

1369  Folklorní soubor Haná Přerov 90 000,00 28.1.2016

1366  Folklorní soubor Haná Přerov 30 000,00 28.1.2016

1364  Cukrle 20 000,00 28.1.2016

950  P. N. 25 000,00 30.4.2015

 C E L K E M 1 130 000,00

1387  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 850 000,00 29.1.2016

224  Nadační fond Přerov - Cuijk 50 000,00 21.1.2016

 C E L K E M 900 000,00

745
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje
175 000,00 14.1.2016

3227  Římskokatolická farnost Přerov 15 000,00 11.1.2016 3 000,00

2959  Nadace pro transplantaci kostní dřeně 15 000,00 1.12.2015

 C E L K E M 205 000,00 3 000,00

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

vráceno

Ostatní dotace v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

Přímé podpory v oblasti kultury

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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Kancelář tajemníka vznikla k 01.04.2015 v důsledku 
změny organizační struktury Magistrátu města Pře-
rova (dále MMPr).

Oddělení personální

Do 31.03.2015 patřilo oddělení personální a lidských 
zdrojů pod odbor vnitřní správy. Od 01.04.2015 bylo 
z důvodu organizační změny zařazeno pod nově 
zřízenou kancelář tajemníka.
Pro rok 2015 byl radou města stanoven počet
zaměstnanců, zařazených do MMPr původně na 
305,7. V průběhu roku však v souvislosti s celou 
řadou organizačních změn došlo ke snížení počtu 
zaměstnanců o 11, a na druhé straně k navýšení o 13, 
a to na výkon státní správy na úseku SPOD, výkupy 

pozemků pro stavbu Dl, zřízením odboru řízení 
projektů a investic, zřízení 2 míst údržbářů pro MŠ 
s dotací úřadu práce a zřízením 3 míst s dotací úřadu 
práce pro inventarizaci majetku. K 31.12.2015 činil 
tedy počet zaměstnanců zařazených do magistrátu 
307,7. Počet zaměstnanců, zařazených do Městské 
policie Přerov (dále MP) zůstal na počtu 53.
V květnu byl zahájen projekt „Asistenti prevence
kriminality“ dotovaný Ministerstvem vnitra České 
republiky s počtem 4 zaměstnanců.
V průběhu roku vykonávalo oddělení pracovně 
právní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 368 
fyzických zaměstnanců zařazených do MMPr, MP
a asistenty prevence kriminality, 18 žen na mateřské 
a rodičovské dovolené, 4 uvolněné a 31 neuvolně-
ných zastupitelů, v průměru 147 předsedů a členů 

Kancelář tajemníka
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(12)

tajemník
(1)

asistentka tajemníka

(1)

oddělení
právní

(4)

oddělení
personální

(5)

silnice
(výkupy pozemků pro D1)

(1)
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komisí a výborů, 127 bývalých zaměstnanců (dů-
chodců), 206 občanů činných pro město na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
23 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr, 28 bylo 
nově přijato, u 57 došlo ke změně pracovně právního 
postavení a platového zařazení, 4 ženy nastoupily na 
mateřskou dovolenou a 5 se z mateřské dovolené 
vrátilo. Od 01.11.2015 došlo ke změně nařízení 
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, u všech zaměstnanců bylo 
tedy nutno provést změny v platových tarifech 
a zkontrolovat dolní hranice nárokových složek.
Z počátku roku byly ještě zajišťovány podklady pro 
odměňování nově koncipovaných komisí a výborů    
a zajištění odměňování občanů činných u voleb do 
výborů v místních částech. Zaměstnankyně oddělení 
do 30.06.2015 pravidelně zpracovávaly podklady 
pro čerpání mzdových nákladů a odvodů projektu 
SPOD, dále pak podklady pro zúčtování dotací 
úřadu práce na zřízená společensky účelná pracovní 
místa a veřejně prospěšné práce a také již zmiňo-
vaný projekt „Asistenti prevence kriminality“.

Od počátku roku se oddělení podílelo na vytvoření 
tzv. „Portálu úředníka“ v rámci projektu IOP 09. 
Byly vytvořeny elektronické formuláře pro čerpání 
dovolených, překážek v práci, zúčtování cestovních 
náhrad, školení a vzdělávání. Na vyladění funkčnosti 
těchto částí projektu bylo věnováno obrovské penzum 
času.
V souvislosti s odděleným sledováním nákladů na 
činnost místních výborů byly měsíčně přeúčtová-
vány náklady na jejich odměny a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění, dále pak náklady na stravenky 
zaměstnanců bytové správy a MP, jakož i náklady na 
dohody o provedení prací v místních výborech. 
Odděleně byly sledovány i náklady na 3 sociální 
agendy (sociálně právní ochrana dětí, pěstounská pé-
če a přímá sociální péče) a s tím související přeúčto-
vávání čerpaných nákladů. 
V závěru roku byl Zastupitelstvem města Přerova
změněn statut sociálního fondu, v rámci kolektivní-
ho vyjednávání byl přijat dodatek ke kolektivní 
smlouvě a vydána nová pravidla pro čerpání prostřed-
ků sociálního fondu.

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2015

rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

%
průměrný počet 

zaměstnanců
průměrný 

plat

Magistrát 116 381 109 174 93,81 306,12 29 720

Městská policie 20 050 18 839 93,96 52,23 30 058

Asistenti prevence kriminality     400 375 93,64 2,26 13 818

Pracoviště vzdělávání

Oddělení personální mimo jiné komplexně zabez-
pečovalo i vzdělávání úředníků, studium při zaměst-
nání, výběrová řízení na volná místa MMPr, odborné 
praxe a stáže studentů na MMPr.
V roce 2015 se uskutečnilo 22 výběrových řízení.
Bylo zajištěno školení a vzdělávání, kterými prošlo 
v přepočtu více jak 1 300 zaměstnancům, (vyšší po-
čet proškolených zaměstnanců se podařilo zajistit 
zejména díky využití bezplatného e-learningového 
vzdělávání a realizací seminářů na zakázku v budově
MMPr). Celkem bylo organizováno 294 vzdělávacích 
akcí a seminářů, 2 úředníci byli přihlášeni k přípravě 
a zkouškám zvláštní odborné způsobilosti a zkoušku 

budou skládat v průběhu roku 2016, 2 úředníci ji 
v roce 2015 úspěšně absolvovali, 1 úřednici byla 
uznána MVČR rovnocennost vzdělání dle vyhlášky 
č. 511/2002 Sb. 
V rámci procesního řízení se oddělení personální 
podílelo na implementaci metod kvality, spolupraco-
valo na projektech podpořených z ESF operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, benchmar-
kingové iniciativy.
V roce 2015 byl v rámci projektu 89 „Vytvoření 
systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova“ přijat vnitřní předpis 
k hodnocení zaměstnanců.
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PŘEHLED VÝDAJŮ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ (orj. 330, 331, 011, 012)

rozpočet v tis. Kč
skutečnost v Kč %

původní upravený

Silnice

Platy, OON, pojistné a cestovné 0,0 688,0 443 651,0 64,5

Bytové hospodářství

Platy, povinné pojistné aj. 6 016,0 6 016,0 5 879 801,0 97,7

Vzdělávání 65,0 65,0 41 426,9 63,7

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 
(pěstouni)

Platy, povinné pojistné aj. 0,0 702,5 450 771,0 64,2

Vzdělávání 0,0 53,0 16 235,0 30,6

Bezpečnost a veřejný pořádek

Platy, povinné pojistné aj. 27 800,0 27 800,0 25 906 733,0 93,2

Projekt asistent prevence kriminality

Platy, povinné pojistné aj. 0,0 582,6 555 525,0 95,4

Zastupitelstva obcí

Odměny, povinné pojistné aj. 7 675,0 7 675,0 7 355 321,0 95,8

Činnost místní správy

Platy, povinné pojistné aj. 152 915,0 152 922,5 142 819 852,16 93,4

Vzdělávání 1 207,1 1 808,1 1 566 496,48 86,6

CELKEM 195 678,1 198 312,7 185 035 812,54 93,3

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně

sociální fond 5 505,0 5 505,0 5 505 000,0 100,0

Oddělení právní

Do 31.03.2015 patřilo oddělení právní pod odbor 
vnitřní správy. Na základě změny organizační struk-
tury MMPr došlo od 01.04.2015 k zařazení oddělení 
pod kancelář tajemníka.
Oddělení v roce 2015 vykonávalo činnosti v souladu 
s Organizačním řádem MMPr, zejména se věnovalo 
tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů MMPr, 
zpracovalo několik návrhů obecně závazných vyhlá-
šek (dále OZV), popř. se podílelo na jejich koordina-
ci a přípravě ve spolupráci s jiným odborem MMPr, 
zpracovávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou 
je statutární město Přerov, připomínkovalo velké 
množství návrhů smluv, které mu byly zaslány jiným 
oddělením MMPr, poskytovalo v širokém spektru 
právní konzultace v oblasti samosprávy a státní sprá-
vy vedení města, jednotlivým odborům MMPr a MP
a provádělo vymáhání pohledávek města ve spolu-
práci s odborem ekonomiky.

Tvorba právních předpisů statutárního města 
Přerova 

● Příprava OZV o ochraně nočního klidu a regu-
laci hlučných činností
Oddělení právní již v závěru roku 2013 začalo 
připravovat návrh OZV o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností, a to na základě podnětu 
některých členů Zastupitelstva města Přerova. Dne 
15.09.2014 bylo na 25. jednání Zastupitelstva města 
Přerova přijato usnesení, kterým bylo uloženo Radě 
města Přerova zabývat se možností vydat OZV
o regulaci hluku a hlučných činností. Návrh této 
OZV byl ve 3 variantách předložen na 18. schůzi 
Rady města Přerova dne 21.05.2015, která podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit návrh 
upravující kromě veřejné produkce hudby také pro-
vozní dobu hostinských provozoven. Zastupitelstvo 
města Přerova se na svém 7. zasedání konaném dne 
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08.06.2015 neusneslo vydat předložený návrh této 
OZV. Následně proběhla prostřednictvím Přerov-
ských rádců anketa týkající se hluku a hlučných 
činností ve městě. Na základě výsledků ankety bude 
pokračovat příprava nového návrhu této OZV. 

● OZV č. 4/2015, kterou se mění OZV č. 2/2011, 
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství, ve znění OZV č. 5/2012 a OZV
č. 1/2013
Důvodem pro další novelizaci OZV č. 2/2011, 
kterou se Zastupitelstvo města Přerova usneslo na 
svém 9. zasedání dne 07.09.2015 vydat, byl předev-
ším nález Ústavního soudu, dle kterého je neústavní 
nedůvodně nerovný přístup města k sobě samému na 
straně jedné a k ostatním fyzickým a právnickým 
osobám na straně druhé, jestliže je zaveden odlišný 
právní režim pro druhově obdobné či shodné akce 
pouze na základě osoby pořadatele akce. Vzhledem 
k tomu bylo nezbytné zrušit čl. 4 odst. 1 písm. c) 
OZV č. 2/2011 obsahují ustanovení, podle něhož se 
zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahoval na 
kulturní, sportovní či jiné akce společenského 
charakteru pořádané nebo spolupořádané městem.
Zároveň byla provedena revize lokalit, na něž se 
zákaz požívání alkoholických nápojů vztahuje.

● Zrušení OZV č. 2/2010 o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných 
materiálů na území statutárního města Přerova 
Ústavním soudem ČR
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 dne 01.01.2011. Před jejím vydáním byla 
posouzena Ministerstvem vnitra České republiky (dá-
le MVČR) z hlediska jejího souladu se zákonem, 
přičemž nebyla shledána žádná nezákonnost. V roce 
2014 Krajský soud v Ostravě, který potvrdil správ-
nost pokut uložených městem podle této OZV, tato 
rozhodnutí v několika případech zrušil a v odůvod-
nění rozsudku konstatoval, že OZV je nezákonná, 
neboť upravuje problematiku mimo svou zákonem 
vymezenou věcnou působnost. Z tohoto důvodu bylo 
město MVČR vyzváno ke zjednání nápravy formou 
zrušení této OZV. Zastupitelstvo města Přerova 
15.09.2014 vyjádřilo vůli OZV 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 OZV s tím, že po marném uply-
nutí lhůty ke zjednání nápravy bude tato předložena
k posouzení Ústavnímu soudu ČR. Návrh MVČR 
byl Ústavnímu soudu doručen dne 22.01.2015 a dne 
11.09.2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nález 
Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 1/15, kterým byla s účin-
ností k tomuto datu OZV zrušena. Ústavní soud ve 
svém nálezu jako důvod pro zrušení OZV uvedl, že 
město stanovením povinnosti přepravovat sypký 
nebo obdobný materiál v uzavřeném nákladovém 

prostoru nebo jiným vhodným způsobem bránit 
úletům prachu a zabránit úletům nebo úsypům tuhých 
částí přepravovaného materiálu (zejména zaplachto-
váním) překročilo meze stanovené zákonem o silnič-
ním provozu. V návaznosti na zrušení této OZV bylo 
město nuceno vypořádat se s žádostmi provozova-
telů, kteří požadovali pokuty uložené za její porušení 
vrátit. Podle platné legislativy pokuty uložené a uhra-
zené provozovateli na základě pravomocných rozhod-
nutí MMPr (a nezrušené rozhodnutím soudu) zůstá-
vají právoplatným příjmem města. 

● OZV, kterou se stanovuje řád městského parku 
Michalov
Oddělení právní v r. 2015 připomínkovalo návrh 
nové OZV připravený odborem správy majetku a ko-
munálních služeb, který stanovuje řád městského 
parku Michalov. Návrh OZV bude předložen ve 
variantním znění v orgánech obce v roce 2016 
(v jedné z variant se navrhuje zachovat vstup se psy 
do parku, ve druhé vstup do parku se psy zakázat).

● Novelizace nařízení města Přerova č. 2/2012, 
kterým se vydává tržní řád  
Oddělení právní v roce 2015 administrovalo noveli-
zaci nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se 
vydává tržní řád, provedenou nařízením č. 2/2015.
Zněním tržního řádu se aktivně zabývalo zejména 
s ohledem na definování prodejního sortimentu tzv. 
městských trhů na nám. TGM, a to i s ohledem na 
provozovatele těchto pravidelných trhů. Snahou 
města je přiblížení se sortimentu farmářských neboli 
regionálních trhů. Za tímto účelem bude v roce 2016 
připraveno nové znění tržního řádu s veškerými 
aktualizacemi, pro jejichž četnost se jeví vhodnější 
vydat uceleně nový právní předpis obce.

Soudní spory

● Žaloba proti společnosti Allowance s. r. o.,       
o náhradu škody ve výši 50 000 Kč s příslušen-
stvím (pokuta za správní delikt uložená ÚOHS)
Dne 06.05.2013 oznámil Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže městu zahájení správního řízení 
z moci úřední ve věci možného spáchání deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných 
zakázkách, kterého se město jakožto zadavatel mělo 
dopustit tím, že nezabezpečilo transparentní průběh 
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losování při omezení počtu zájemců o veřejnou 
zakázku (Tyršův most v Přerově). Dne 20.05.2014 
bylo doručeno rozhodnutí Úřadu, 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 tohoto rozhodnutí rozklad 
k předsedovi Úřadu; rozklad byl zamítnut a rozhod-
nutí potvrzeno. Uložená pokuta byla městem uhra-
zena a poté, co bylo Radou města Přerova rozhod-
nuto nepodávat správní žalobu, byla společnost 
Allowance s. r. o., která prováděla na základě 
mandátní smlouvy výběrové řízení včetně omezení 
počtu uchazečů formou losování, vyzvána ke zpětné 
úhradě pokuty. Pokuta ve lhůtě uhrazena nebyla 
a dne 10.11.2015 byl podán žalobní návrh na její 
zaplacení k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. K odvo-
lání podanému ze strany společnosti bude rozhodovat 
nadřízený Městský soud v Praze spor o místní 
příslušnost.

● Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finanční-
ho ředitelství v Brně o odvolání proti platebnímu 
výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně
Na základě výsledku daňové kontroly byl dne 
28.03.2014 statutárnímu městu Přerov jako příjemci 
dotace doručen platební výměr č. 111/2014 na odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 000 000 Kč. 
Proti uvedenému platebnímu výměru podalo statu-
tární město Přerov v zákonné lhůtě odvolání, v němž 
byly velmi detailně v ucelené argumentaci uvedeny 
důvody nesouhlasu 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 obdrželo 
statutární město Přerov rozhodnutí Odvolacího 
finančního ředitelství v Brně, kterým bylo odvolání 
zamítnuto a platební výměr potvrzen. Statutárnímu 
městu Přerov tak vznikla povinnost provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 4 000 000 Kč do 
15 dnů ode dne právní moci platebního výměru, tj. 
do 24.11.2014. Po zvážení všech okolností a na 
základě doporučení Finančního úřadu pro Olomouc-
ký kraj se jevilo jako vhodnější částku odvodu za 
porušení rozpočtové kázně uhradit ve lhůtě 
stanovené platebním výměrem, neboť za dobu poseč-
kání vzniká daňovému subjektu 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. 
Kromě výše uvedeného platebního výměru byl statu-
tárnímu městu Přerov doručen platební výměr na 

penále za období neoprávněně použitých prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu, a to ve výši 0,1 % 
denně. Penalizace odvodu se v souladu s § 44a odst. 
8 rozpočtových pravidel počítá ode dne následu-
jícího 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 provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně, 
která bude stanovena samostatným platebním výmě-
rem a požádat o posečkání s úhradou penále a rovněž 
o prominutí penále.
FÚ pro Olomoucký kraj vydal dne 12.01.2015 
rozhodnutí o posečkání úhrady daně do 30 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí o prominutí, nejdéle však 
do 17.12.2015 a dne 16.11.2015 pak rozhodnutí o 
posečkání úhrady daně do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o prominutí, nejdéle do 16.10.2016. Dne 
14.12.2015 vydalo Generální finanční ředitelství 
rozhodnutí o prominutí daně, kterým se žádosti 
o prominutí odvodu a penále vyhovuje částečně tak, 
že se promíjí částka 3 980 000 Kč z celkového 
odvodu ve výši 4 000 000 Kč a penále se promíjí 
v plné výši 2 884 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se Odvolací finanční ředitel-
ství v Brně nevypořádalo se všemi námitkami statu-
tárního města Přerova jako odvolatele, byla proti 
rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně 
podána žaloba ke Krajskému soudu v Ostravě, 
pobočka Olomouc. V roce 2015 nebylo o podané 
správní žalobě rozhodnuto.

● Žaloba spol. Dopravní a logistická společnost 
s. r. o., na statutární město Přerov o zaplacení 
2 190 706 Kč s příslušenstvím
Dne 10.04.2015 bylo doručeno městu usnesení sou-
du, jímž bylo vyzváno k písemnému vyjádření k při-
pojené žalobě žalobce ze dne 17.03.2015, jíž žalobce 
nárokuje doplatek kompenzace za plnění závazku 
veřejné služby za období 4. – 6. měsíce 2014 ve výši 
2 190 706 Kč s příslušenstvím odpovídajícím smluv-
ním úrokům z prodlení. Žalobce požaduje kompen-
zaci, která nevyplývá ze Smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
dopravou ze dne 12.03.2014, bližší objasnění (resp. 
kalkulaci) nárokovaného doplatku kompenzace 
žaloba neobsahuje. Vyjádření k žalobě bylo soudu 
zasláno dne 22.04.2015. Ve věci bylo nařízeno 
soudní jednání. Na třetím jednání před soudem 
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prvního stupně dne 15.09.2015 byl soudem vyhlášen 
rozsudek ve věci, kdy žaloba na statutární město 
Přerov byla zamítnuta. Písemné vyhotovení rozsud-
ku bylo doručeno dne 14.12.2015. 

● Žaloba paní V. V. na statutární město Přerov 
o zaplacení 26 132 Kč s příslušenstvím
Předmětem žaloby byla náhrada škody na zdraví, 
kterou si přivodila žalobkyně dne 21.01.2013 na 
zledovatělém chodníku před domem na tř. 17. listo-
padu v Přerově. Jelikož žalobkyně nebyla odškodně-
na pojišťovnou žalovaného, uplatnila tvrzený nárok 
soudní cestou. Vyjádření k žalobě ze dne 12.03.2015 
bylo doručeno soudu 13.04.2015. Soudní jednání ve 
věci proběhlo dne 13.05.2015. Po prvním jednání ve 
věci bylo další jednání odročeno, neboť před jeho 
konáním vzala žalobkyně žalobu v plném rozsahu 
zpět a soud tak řízení v celém rozsahu zastavil usne-
sením ze dne 03.06.2015, které nabylo právní moci 
dne 23.06.2015. 

● Žaloba statutárního města Přerova na dlužníka 
P. S. o zaplacení 14 322 Kč s příslušenstvím
Dne 10.11.2014 byl podán návrh na vydání elektro-
nického platebního rozkazu (dále EPR) o zaplacení 
14 322 Kč s příslušenstvím. EPR byl vydán Okres-
ním soudem v Přerově 13.11.2014, avšak usnesením 
ze dne 20.01.2015 byl zrušen, jelikož se platební 
rozkaz nepodařilo doručit žalovanému do vlastních 
rukou. Ve věci bylo nařízeno soudní jednání, které 
proběhlo 07.04.2015. Jelikož z dlužné částky uhradil 
žalovaný dne 25.03.2015 částku 2 000 Kč, byla 
u jednání vzata o tuto částku žaloba částečně zpět. 
Ve zbytku žalované částky soud žalobě plně vyhověl, 
včetně nákladů řízení a úroků z prodlení. Rozsudek 
nabyl právní moci dne 03.06.2015 a následně byl 
podán návrh na provedení exekuce na majetek 
povinného u Exekutorského úřadu v Přerově. Nadto 
byla exekutorem ukončena původní exekuce nařízená 
dne 20.05.2014, kdy tato byla plně úspěšná a vymo-
ženo bylo celkem 14 699 Kč odpovídající jistině 
dluhu, úrokům z prodlení a nákladům řízení. Další 
exekuce byla zahájena 14.09.2015 a exekučním 
příkazem ze dne 15.09.2015 rozhodl soudní exekutor 
o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 
povinného. Dne 27.10.2015 bylo připsáno na účet 
města celkem 14 867 Kč (tj. jistina dluhu s příslu-
šenstvím 14 067 Kč a náhrada nákladů řízení v částce 
800 Kč). Exekuční spis byl ukončen k 09.11.2015. 
Pohledávka vymožena v plné výši.

● Žaloba statutárního města Přerova na M. Z.
o určení existence pohledávky ve výši 13 385 Kč 
v insolvenčním řízení 
Po zjištění úpadku dlužníka MZ, za nímž byl evido-
ván dluh na nájemném, město uplatnilo pohledávku 
v insolvenčním řízení. Při přezkumném jednání 
v rámci tohoto řízení byla pohledávka žalovaným 
popřena, a to z důvodu pravosti. Dne 17.12.2013 
byla podána u Krajského soudu v Ostravě žaloba 
o určení existence pohledávky ve výši 13 385 Kč. 

Dne 19.11.2014 proběhlo ve věci soudní jednání 
a vyhlášeným rozsudkem bylo žalobě v plném 
rozsahu vyhověno. Rozsudek nabyl právní moci dne 
24.02.2015 a vykonatelnosti dne 28.02.2015. Inci-
denční spor byl ukončen, co se týče náhrady nákladů 
řízení odpovídající uhrazenému soudnímu poplatku, 
jeho uhrazení bylo rovněž rozsudkem uloženo 
žalovanému. Ohledně nároku na náhradu soudního 
poplatku zaslal insolvenční správce podnět insol-
venčnímu soudu ke změně splátkového kalendáře.

● Návrh statutárního města Přerova na odvolání 
likvidátora CPS consulting, s. r. o., v likvidaci
V rámci projektu IOP 09 zahrnujícím I. Zřízení 
technologického centra ORP Přerov a II. Pořízení 
elektronické spisové služby ORP Přerov, byla 
uzavřena mezi městem a společností CPS consul-
ting, s. r. o., mandátní smlouva, jejímž předmětem 
bylo provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné 
zakázky. Poskytovatelem dotace byla provedena 
korekce způsobilých výdajů, kdy částka 806 908 Kč 
odpovídá sankci 30 % dle výsledku veřejnosprávní 
kontroly č. 80/2012/I a částka 407 880 Kč je sankce 
30 % dle výsledku veřejnosprávní kontroly 
č. 79/2012/I. Dotace byla krácena v částce 1 214 788 
Kč na základě citovaných veřejnosprávních kontrol, 
dle nichž došlo při administraci veřejné zakázky 
k porušení zákona o veřejných zakázkách, a to 
v několika případech. Statutárnímu městu Přerov tak 
byla způsobena v uvedené částce škoda, která byla 
přihlášena jako pohledávka do likvidace společnosti. 
Jelikož likvidátor nereagoval na zaslanou přihlášku 
do likvidace ani následnou žádost o sdělení jejího 
průběhu, byl podán u Městského soudu v Praze dne 
24.03.2015 návrh na odvolání likvidátora společ-
nosti. Jelikož soudu došel obdobný návrh i od obce 
Křelov – Břuchotín, spojil tato řízení k řízení společ-
nému. Město bylo dne 06.10.2015 soudem vyzváno
k vyjádření ke stanovisku likvidátora. Dne 21.10.2015 
bylo toto soudu zasláno a dále oddělením doporu-
čeno činit kroky k podání žaloby na zaplacení 
náhrady škody v civilním řízení.

● Žaloba statutárního města Přerova proti roz-
hodnutí předsedy ÚOHS (přímé zadání Dopravní 
a logistické společnosti s. r. o., pokuta 250 000 Kč)
Rozhodnutím ÚOHS ze dne 17.04.2014 bylo rozhod-
nuto, že zadavatel statutární město Přerov se při 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou ze dne 
22.11.2011 se společností Dopravní a logistická 
společnost s. r. o., dopustil správního deliktu tím, že 
veřejnou zakázku zadal postupem podle zákona        
o veřejných službách, ačkoliv nebyly splněny pod-
mínky tohoto zákona, a pro zadání zakázky nezvolil 
příslušný druh zadávacího řízení podle zákona 
o veřejných zakázkách. ÚOHS konstatoval, že uvede-
ný postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky a za spáchání správního deliktu 
byla městu uložena pokuta ve výši 250 000 Kč. Proti 
tomuto rozhodnutí byl podán rozklad ze dne 
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30.04.2014. Rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 
12.06.2015 bylo potvrzeno rozhodnutí ÚOHS ze dne 
17.04.2014 a zamítnut podaný rozklad. Rada města 
Přerova na schůzi dne 21.07.2015 schválila podání 
správní žaloby a tato byla oddělením právním podána 
03.08.2015 u Krajského soudu v Brně. Přípisem sou-
du doručeným dne 13.10.2015 bylo město vyzváno 
k replice k vyjádření žalovaného, tj. předsedy ÚOHS, 
kdy tato byla doručena soudu dne 27.10.2015.

● Žaloba Slovenské autobusové dopravy Trnava, 
a. s. (dále SAD Trnava), na statutární město Pře-
rov o zaplacení 7 080 828,17 Kč s příslušenstvím
Přípisem doručeným dne 24.08.2015 bylo město 
vyzváno k vyjádření se k žalobě ze dne 31.03.2015    
o zaplacení částky 7 080 828,17 Kč s příslušenstvím, 
kterou nárokuje žalobce jako tvrzenou neuhrazenou 
prokazatelnou ztrátu ze smlouvy o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě (MHD v Přerově) 
za rok 2010. Vyjádření k žalobě bylo soudu zasláno 
21.09.1015, doplnění tohoto vyjádření pak soudu 
doručeno dne 01.10.2015. Dne 25.11.2015 proběhlo 
ve věci soudní jednání, jehož výsledkem je vydání 
usnesení, jímž se řízení zastavuje a po právní moci 
usnesení se věc postupuje Dopravnímu úřadu Kraj-
ského úřadu pro Olomoucký kraj. Usnesení nabylo 
právní moci dne 06.01.2016.

Vymáhání pohledávek

Oddělení právní zajišťovalo ve spolupráci s odborem 
ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města 
Přerova, v roce 2015 tak zajišťovalo vymáhání pohle-
dávek cca v 50 případech, např.:

 RotaGroup s. r. o.
Oddělení právnímu bylo odborem rozvoje předáno 
k řešení uplatnění smluvní pokuty v případě společ-
nosti RotaGroup s. r. o., IČ 27967344, jako zhotovi-
tele projektových dokumentací pro akce „Stavební 
úpravy ZŠ U Tenisu, Přerov“ a „Stavební úpravy ZŠ 
Svisle, Přerov“. Při realizaci těchto stavebních prací 
byly dodavateli zjištěny rozpory mezi projektovou 
dokumentací pro provádění stavby a položkovým 
rozpočtem, a to v případě obou stavebních úprav.
Tyto vady v projektové dokumentaci byly příčinou 
vzniku dodatečných stavebních prací a vynaložení 

vícenákladů města na dokončení obou staveb. Na 
realizaci dodatečných stavebních prací byla zadava-
telem vyhlášena výběrová řízení, ve kterých byly 
požadavky na tyto práce specifikovány. S odkazem 
na smluvní odpovědnost zhotovitele za vícenáklady 
způsobené vadou projektů v obou případech projek-
tových dokumentací byla městem vyčíslena smluvní 
pokuta 28 132 Kč (ZŠ U Tenisu) a 110 113 Kč (ZŠ 
Svisle). Společnost část vzniklých vícenákladů uzna-
la, nicméně proti vyčíslení smluvní pokuty uvedla 
výhrady (prostřednictvím advokátní kanceláře) 
a proběhla rozsáhlá korespondence týkající se vyjas-
ňování vzájemných rozporů zakončená návrhem 
společnosti na uzavření smíru ve výši 58 000 Kč. 
Jelikož s časovým odstupem nebylo možné s jistotou 
určit, které vícenáklady byly způsobené vadami 
projektů, bylo na společném jednání dne 18.01.2016 
dohodnuto, že společnost zašle městu vyčíslení 
nákladů, které souvisely se zpracováním nových 
výkazů na dodatečné práce a které nebyly tehdy 
městu vyúčtovány s tím, že bude navrženo započtení 
těchto nákladů na úhradu smluvní pokuty. 

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

Oddělení v roce 2015 zpracovalo cca 260 právních 
rozborů a písemných stanovisek k žádostem vedení 
města, jednotlivých odborů MMPr a MP Přerov 
týkajících se různých oblastí samostatné a přenesené 
působnosti obce, kromě toho každodenně reagovalo 
na nejrůznější telefonické žádosti o právní pora-
denství zaměstnanců odborů a MP Přerov. Příkladmo 
lze uvést následující záležitosti:

 Regionální letiště Přerov a. s. (RLP)
Společnost RLP byla zrušena s likvidací ke dni 
30.09.2014, likvidátorem byl jmenován Mgr. Marek 
Svojanovský. Likvidátor vyhotovil konečnou zprávu 
o provedené likvidaci dne 30.06.2015 s tím, že statu-
tární město Přerov obdrželo podíl na likvidačním 
zůstatku (33 %) ve výši 364 685,37 Kč. K výmazu 
společnosti z obchodního rejstříku došlo 30.09.2015. 
Oddělení právní bylo dále pověřeno ve spolupráci 
s interní auditorkou úkolem zpracovat analýzu 
činnosti RLP. Tato byla zpracována dne 24.09.2015.

 Analýza smluvních vztahů se společností 
Gordic spol. s r. o.
Ve spolupráci s interní auditorkou byla na přelomu 
roku 2015 a 2016 zpracována analýza stávajících 
smluvních vztahů se společností Gordic spol. s r. o., 
která poskytuje statutárnímu městu Přerov ekono-
mický software GINIS. Byly učiněny závěry a z nich 
vyplývající doporučení k dalšímu postupu.

 Analýza postupu města při uzavření dohody   
o narovnání se společností PSS Přerovská staveb-
ní a. s.
Ve spolupráci s interní auditorkou byla v srpnu 2015 
vyhotovena analýza postupu města při uzavření 
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dohody o narovnání se společností PSS Přerovská 
stavební a. s., kterou byly vypořádány závazky této 
společnosti vyplývající z kupních smluv, jejichž 
předmětem byl úplatný převod nemovitostí (pozemků 
a objektů bydlení Svépomoc II/44 a 45).

 Stanovisko k prodloužení lhůty pro dokončení 
realizace stavby „Rekonstrukce chodníků v Pře-
rově – ul. Mervartova, Denisova, Partyzánská, 
Želátovská, Tylova“
Ve spolupráci s interní auditorkou bylo v srpnu 2015 
vyhotoveno stanovisko k oprávněnosti prodloužení 
lhůty pro dokončení realizace výše uvedené stavby. 

 Stanovisko k realizaci investiční akce „Lávka 
U Tenisu“ – demolice
Ve spolupráci s interní auditorkou bylo začátkem 
roku vyhotoveno stanovisko k postupu města při 
realizaci investiční akce „Lávka U Tenisu“ týkající
se změny technologického postupu demolice lávky 
(bez trhacích prací, které byly součástí původní 
projektové dokumentace).

 Dodatek č. 7 ke smlouvě o dotaci se společ-
ností Teplo Přerov a. s.
V návaznosti na dlouhodobá jednání se společností 
Teplo Přerov a. s., byl ve spolupráci s odborem eko-
nomiky připraven návrh dodatku č. 7 ke smlouvě 
o dotaci na provozování sportovních zařízení ve 
vlastnictví statutárního města Přerova společností 
Teplo Přerov a. s. Dodatkem č. 7 byla upravena výše 
této dotace tak, aby pokrývala pouze náklady na 
provoz těchto zařízení, nikoli i částku na investiční 
akce do sportovišť. 

Vnitřní předpisy (VP)

Oddělení právnímu byl zadán úkol provést aktuali-
zaci a revizi VP MMPr. Jedná se o úkol dlouhodobý, 
oddělení na něm pracovalo a monitorovalo aktuali-
zaci VP ostatními odbory MMPr v průběhu celého 
roku. Aktualizace bude probíhat i nadále. 

 Organizační řád a Pracovní řád MP Přerov
Oddělení právní poskytovalo konzultace MP Přerov 
při zpracovávání nového Organizačního řádu a Pra-
covního řádu a připomínkovalo jejich původní znění 
zpracované MP Přerov.

 VP č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení 
„Čestný hrob“
Oddělení právní zpracovalo návrh VP č. 18/2015 
Pravidel pro udělování označení „Čestný hrob“, a to 
na základě výsledku činnosti pracovní skupiny 
zřízené za tímto účelem Radou města Přerova. 
VP nabyl účinnosti dne 01.01.2016.

Ostatní záležitosti

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

 Rámcová smlouva se soudním exekutorem
Oddělení právní bylo v 2. polovině roku odborem 
ekonomiky požádáno o spolupráci při řešení dalšího 
postupu statutárního města Přerova ve smluvním 
vztahu se soudním exekutorem JUDr. Tomášem 
Vránou, který pro statutární město Přerov provádí 
vymáhání některých pohledávek. Městu byl zaslán 
návrh na uzavření nové rámcové smlouvy s Exeku-
torským úřadem v Přerově, soudním exekutorem 
JUDr. Tomášem Vránou. V situaci, kdy bylo známo, 
že k 31.03.2016 funkce tohoto soudního exekutora
končí a od 01.04.2016 by měl být Exekutorský úřad 
v Přerově převzat novým soudním exekutorem, 
který bude vybrán ve výběrovém řízení vyhlášeném 
Exekutorskou komorou, nedoporučovalo oddělení 
právní novou rámcovou smlouvu se stávajícím 
soudním exekutorem uzavírat. Nástupem do funkce 
převezme nový exekutor spisovou dokumentaci 
odstoupivšího JUDr. Tomáše Vrány, nicméně to 
neznamená právní nástupnictví ve smluvních vzta-
zích uzavřených před touto dobou, a to ani ve vztahu 
k této rámcové smlouvě. 

Stanovy spolku HC ZUBR PŘEROV z. s.
V prosinci oddělení připomínkovalo nové znění 
stanov spolku HC ZUBR PŘEROV z. s., neboť 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání 
konaném dne 14.12.2015 rozhodlo, že se statutární 
město Přerov stane jedním z členů tohoto spolku. 

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy (orj. 370 a 014)

Rozpočet původní:                               300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            300 000,00 Kč
Čerpání:                                                10 977,00 Kč
% čerpání:                                                     3,7

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

Zprávu podal: Mgr. Petr Mlčoch
tajemník 
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Oddělení kontroly

Oddělení kontroly provádělo následné veřejno-
správní kontroly na základě primátorem schváleného 
plánu kontrol. V roce 2015 bylo celkem uskutečněno 
66 následných veřejnosprávních kontrol na místě. 
V tomto počtu nejsou zahrnuty 2 kontroly, které se 
uskutečnily nad rámec schváleného plánu kontrol na 
základě žádosti vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství ve spolupráci s oddělením školství a inter-
ní auditorkou. Na základě žádosti vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství byla plánovaná kontrola 
v jedné organizaci navíc zaměřena na odměňování 
zaměstnanců – nárokové a nenárokové složky platu, 
výdaje na opravy, údržbu a investice.
V příspěvkových organizacích zřízených statutárním 
městem Přerovem (dále PO) bylo provedeno 23 
kontrol, zkontrolovány byly náklady v celkové výši 
91 451 674 Kč.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona 
č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finan-
ční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jsou 
územní samosprávné celky povinny vytvořit systém 
finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu 
hospodaření PO ve své působnosti, prověřování při-
měřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
u PO a nejméně jednou ročně jeho hodnocení. Ve 
všech PO byla prověřena přiměřenost a účinnost 
vnitřního kontrolního systému, dále provedena kon-
trola pokladní hotovosti a cenin, evidence majetku, 
namátková kontrola majetku, inventarizace majetku 
a závazků, porovnání účetních zůstatků jednotlivých 
účtů dlouhodobého majetku, oprávek dlouhodobého 
majetku, jmění účetní jednotky a transferů na 
pořízení dlouhodobého majetku se stavy dle 
odpisové evidence, kontrola příjmů PO, prováděných 
přefakturací energií a zadávání veřejných zakázek.

Odbor vnitřní správy
orgán magistrátu pro výkon samosprávy

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111
(49,7)

vedoucí odboru
(1)

úsek
spisové služby a voleb

(8)

oddělení
vnitřních služeb

(25,7)

oddělení
kontroly

(3)

oddělení
informačních                          

a komunikačních služeb
(12)
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Součástí kontrol bylo i posouzení, zda vnitřní před-
pisy organizace upravující řídící kontrolu, oběh 
účetních dokladů, zpracování účetnictví, pokladní 
operace, cestovní náhrady, inventarizaci majetku 
a závazků a nakládání s prostředky FKSP nejsou
v rozporu s právními předpisy. Ve 20 PO byla dále 
kontrola zaměřena na opatření přijatá k odstranění 
nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách. 
 v 5 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky,
 v 10 PO bylo zjištěno porušení zákona o účetnic-

tví, příp. prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 
Nedostatky spočívaly např. v nedodržení zásady 
časového rozlišení účtování nákladů, nedostatek-
ně provedené inventarizace majetku a závazků, 
chybného účtování nákladů na pracovní cesty 
a vzdělávání zaměstnanců, transferů, záloh a ma-
jetku. V oblasti evidence a účtování majetku byly 
zjištěny rozdílné stavy oprávek a zůstatkových 
cen dlouhodobého majetku. Při namátkové kon-
trole byly nalezeny některé kusy majetku, které 
nebyly označeny inventárním číslem a nebyly 
vedeny v evidenci majetku,

 ve 3 PO bylo zjištěno porušení zákoníku práce 
v oblasti cestovních náhrad, spočívající v chybně 
vyplacené výši stravného zaměstnancům při 
pracovních cestách,

 ve 2 PO byly zjištěny nedostatky týkající se dohod 
o provedení práce, platových výměrů a vyplácení 
specializačního příplatku zaměstnanci, který 
nesplňoval kvalifikační předpoklad k výkonu 
specializované činnosti.

 v 5 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu. 

V oblasti vnitřních předpisů PO upravujících řídící 
kontrolu, oběh účetních dokladů, zpracování účet-
nictví, pokladní operace, inventarizaci majetku a zá-
vazků, cestovní náhrady a nakládání s prostředky 
FKSP bylo možné konstatovat, že ve většině PO 
byly správně nastaveny a dodržovány, některým 
bylo doporučeno jejich doplnění, příp. aktualizace.
Vnitřní kontrolní systém v PO je tvořen řídící 
kontrolou. Fungování řídící kontroly 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. V 1 PO byl 
zjištěn nedostatek v oblasti řídící kontroly, kdy při 

schvalování výdajů uskutečněných před vznikem 
závazku byla na dokladech o provedení předběžné 
kontroly (žádanky a záznamy o telefonické objed-
návce) v některých případech data schválení operace 
správcem rozpočtu uváděna po vzniku závazku.
Ve všech PO byl vnitřní kontrolní systém vyhodno-
cen jako přiměřený a účinný, přesto se ve 2 PO
vyskytlo více dílčích nedostatků v oblasti účetnictví.
Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrolách v roce 2014 bylo prověře-
no, že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly 
odstraněny, případně byla přijata opatření k zamezení 
dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou 4 přípa-
dů. Ve 2 PO se vyskytl obdobný nedostatek při 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu jako v roce 
2014 a u 2 PO nebyly dořešeny nedostatky, týkající 
se majetku zřizovatele. V případě zjištěných nedo-
statků je kontrolovaná osoba povinna písemně infor-
movat oddělení kontroly o přijetí opatření k odstra-
nění nedostatků a o jejich splnění ve stanovené 
lhůtě. Všechny organizace tuto povinnost splnily.
Předmětem kontroly bylo také 57 dotací poskytnu-
tých z rozpočtu města v roce 2014 u 44 příjemců 
dotací. U těchto subjektů bylo ověřováno dodržení 
stanovených podmínek pro jejich poskytnutí a účelu, 
k němuž byly tyto dotace poskytnuty. Nedodržení 
povinnosti stanovené ve smlouvě bylo zjištěno u 6 
subjektů, přičemž v 5 případech příjemci dotací 
nepředložili vyúčtování dotace v termínu stanoveném 
smlouvou a v 1 případě příjemce dotace neoznámil 
změnu názvu a sídla v termínu stanoveném smlou-
vou. Za tato porušení rozpočtové kázně byly uloženy 
odvody peněžních prostředků do rozpočtu města. 
Celkový objem zkontrolovaných dotací včetně povin-
né spoluúčasti příjemců dotací činil 104 571 319 Kč. 
V částce byla zahrnuta i kontrola investovaných 
prostředků do sportovních zařízení v majetku města 
za období 2008 – 2014 společností Teplo Přerov a. s. 
Uloženy byly 2 odvody za porušení rozpočtové kázně 
dopravci provozujícímu přepravu cestujících veřejnou 
linkovou dopravou, který zadržel prostředky, o které 
mu bylo na zálohách poskytnuto více, než činil 
smluvní nárok. Dalším 2 příjemcům dotace byly 
uloženy odvody za porušení rozpočtové kázně 
z důvodu nedodržení termínu kolaudace u staveb 
technické infrastruktury a následně byly zpracovány 
materiály do orgánů města na základě žádostí
o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu 
a penále.
Oddělení poskytovalo metodickou pomoc PO na 
základě jejich žádostí, dále z vlastní iniciativy v pří-
padech změn legislativy, zjištění nedostatků, a to 
zejména v oblasti účetnictví, nakládání s majetkem, 
rozpočtových pravidel, platového zařazení zaměst-
nanců, vnitřních předpisů, finanční kontroly, veřej-
ných zakázek, nakládání s prostředky fondu kultur-
ních a sociálních potřeb, některých oblastí zákoníku 
práce a v souvislosti se změnami vykonávaných 
činností v PO. Dále se podílelo na komplexním 
hodnocení řídící práce ředitelů škol a školských 
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zařízení zřizovaných městem, na zpracování změn 
metodického pokynu – příklady účtování pro PO, na 
přípravě podkladů pro schválení účetních závěrek 
PO, na přípravě zásad dotačního programu, vzoro-
vých smluv na poskytnutí dotace a spolupracovalo 
s odbory, které metodicky PO usměrňují.

Oddělení informačních a komunikačních 
služeb

Oddělení zajišťovalo především řádné fungování 
výpočetní techniky a chod informačních systémů 
Magistrátu města Přerova, poskytovalo úředníkům 
uživatelskou podporu při používání výpočetní 
techniky, zajišťovalo řádný chod geografického 
informačního systému. Rovněž poskytovalo služby, 
které jsou součástí Technologického centra ORP 
obcím a PO, které o tyto služby měly zájem.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

Rozpočet původní:                              20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              20 000,00 Kč
Plnění:                                                     2 460,00 Kč
% plnění:                                                      12,3

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

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                 35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               35 000,00 Kč
Plnění:                                                    39 441,82 Kč
% plnění:                                                     112,7

Jednalo se o příjem plynoucí z Dohody o partnerství 
s obcemi TC ORP, kdy obce platí za poskytnutí 
hostované spisové služby a úložiště dat. Výše podílu 
obce je závislá na počtu obyvatel obce.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                       0,00 Kč
Plnění:                                                    17 400,00 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o příjem z prodeje notebooků bývalým 
zastupitelům, kterým končil mandát (již v 2014).

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy (informatika, GIS)

Rozpočet původní:                            8 794 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        12 716 000,00 Kč
Čerpání:                                           7 326 346,80 Kč
% čerpání                                                    57,6

Výdaje byly použity k zajištění řádného chodu 
výpočetní techniky a fungování informačních tech-
nologií Magistrátu města Přerova. Byly zakoupeny 
nové monitory a notebooky, závěrem roku nové 
počítače, dále pak velkokapacitní skenery, nové 
tiskárny Oki s úpravou pro MVČR pro oddělení 
dopravně správních agend, nové switche související 
s pravidelnou obměnou hardware a tablety Samsung. 
Pořízeno bylo několik tiskáren obnovou za ty, které 
již nebylo možné opravit, spotřební materiál nutný 
k běžné údržbě výpočetní techniky, klávesnice, 
myši, flash disky. Byl proveden repas některých PC, 
hrazena byla pravidelná servisní podpora k softwa-
re, nutná k zapracování legislativních změn a techno-
logických update a upgrade (povýšení na novou 
verzi) a zajištění řádného provozu na rok 2015. Také 
byly hrazeny pravidelné platby za internet, logování 
provozu na síti a zálohování dat. Dle požadavků 
odborů byly hrazeny úpravy ekonomického systému 
GINIS, iDES, personální agendy, vytvoření insol-
venčního rejstříku v aplikaci VITA, úpravy v právním 
programu ASPI. Součástí placených služeb byla 
pravidelná obnova, pořízení komerčních a kvalifiko-
vaných certifikátů Postsignum pro zaměstnance 
MMPr pro výkon veřejné správy, certifikátu pro 
elektronickou podatelnu a obnova důvěryhodných 
serverových certifikátů, např. pro poštovní server 
nebo firewall, SSL certifikát Tawte. Nemalé výdaje 
byly vynaloženy za opravy hardware (tiskárny, 
vyvolávací zařízení, projektory). V rámci projektu 
IOP 06 byla hrazena servisní podpora vyplývající ze 
smlouvy o dílo.
Oddělení informačních a komunikačních služeb obdr-
želo v roce 2015 dotaci ve výši 36 300 Kč na zajiš-
tění chodu nového centrálního registru vozidel. 
Z této byly zakoupeny velkokapacitní skenery pro 
oddělení dopravně správních agend.

Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-
správě města Přerova (IOP 09)

Rozpočet původní:                            9 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                       95 944 700,00 Kč
Čerpání:                                         93 094 738,00 Kč
% čerpání                                                    97,0

Projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova byl největším IT projek-
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tem v éře statutárního města Přerova, včetně jeho 
finančního rozsahu. Celková částka dle smlouvy 
o dílo uzavřené se společností TESCO SW, a. s.,
činila cca 138 mil. Kč s DPH, z toho 5letá servisní 
podpora 45 mil. Kč s DPH. Byla pořízena celá řada 
aktivit, a to např.:
 optická síť a nezbytná infrastruktura, která propo-

juje jednotlivé budovy Magistrátu města Přerova
(dále MMPr), PO a další určené lokality do jed-
notné komunikační sítě (MAN) s cílem vytvořit 
podmínky pro fungování požadovaných služeb,

 vybudováno technologické a aplikační prostředí 
„Portál úředníka“ pro servisní a komunikační 
rozhraní pro poskytování efektivní informační 
podpory vybraných procesů (administrativní, 
hospodářské a IT služby),

 ICT centrum pro již implementované IT služby 
MMPr a pro nově dodávané služby,

 zajištěna elektronická komunikace mezi občanem 
a MMPr umožňující přistupovat vzdáleně ke služ-
bám MMPr prostřednictvím „Portálu občana“,

 zrealizována datová a procesní integrace jedno-
tlivých informačních zdrojů s cílem vytvořit 
jednotné integrované prostředí disponující poža-
dovanými informacemi a mechanismy, tuto 
integraci zajišťuje „Datový sklad“,

 dodán „Manažerský informační systém“ jako 
reportovací nástroj pro potřeby manažerského 
řízení a realizaci konkrétních manažerských 
výstupů,

 zpřístupněny digitalizované archiválie pomocí 
archivního portálu a pořízen systém pro správu 
dokumentů včetně řešení workflow a pořízení 
digitalizační linky,

 zajištěna „Integrace agendových systémů“ tak, 
aby došlo ke konsolidaci systémů již provozova-
ných na MMPr a nově dodávaných v rámci 
projektu.

K ukončení projektu IOP 09 došlo v roce 2015. Dne 
17.10.2015 bylo dílo převzato do užívání a od tohoto 
data byla z rozpočtu města hrazena dle smlouvy       
o dílo servisní podpora.

Oddělení vnitřních služeb

Oddělení zajišťovalo komplexní správu, provoz, 
údržbu vozového parku a budov, ve kterých vykoná-
vají svou činnost orgány Města a MMPr, technické    
a materiální zajištění zaměstnanců MMPr a dalších 
subjektů (např. místní výbory, JSDH), dále řídilo     
a kontrolovalo činnost provozních pracovníků MMPr.
Součástí oddělení byla pokladna, která zabezpe-
čovala mimo provozní hotovosti i finanční prostřed-
ky pro zahraniční služební cesty. Oddělení vedlo
evidenci ztrát a nálezů, evidenci inventarizovaného 
majetku a zabezpečovalo provoz „velkých“ zaseda-
cích místností MMPr.
Finanční prostředky byly čerpány zejména na zajiš-
ťování provozních výdajů MMPr, především na 
úhrady nákladů za elektrickou energii, vodu, páru,

plyn, služby telekomunikací, ostatní služby, nákup 
spotřebního materiálu, dovybavení kanceláří dle 
požadavků jednotlivých odborů. Oddělení zajišťo-
valo denní provoz služebních vozidel, jejich základní 
údržbu a opravy, dále nákup, údržbu a opravy kance-
lářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly i menší 
opravy a drobný materiál dle potřeb a požadavků 
jednotlivých místních výborů. Zajišťován byl provoz 
tzv. Slavnostní zámecké síně, spojený s konáním 
svatebních obřadů, kulturních akcí (vernisáže, kon-
certy, předávání vysvědčení), a setkání představitelů 
města s významnými hosty.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                               117 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             260 800,00 Kč
Plnění:                                                 302 938,50 Kč
% plnění:                                                     116,2

Oddělení evidovalo příjmy spojené s užíváním neby-
tových prostor (kanceláří) ve 3. nadzemním podlaží 
budovy MMPr Smetanova 7, garáží a části přístavku 
ve dvorním traktu této budovy a nebytových prostor 
(kanceláří) ve 3. nadzemním podlaží budovy Blaho-
slavova 3, dle uzavřených nájemních smluv. Jednalo
se o svoz TKO, úklid společných prostor, provoz 
výtahu, služby informační kanceláře, příjmy za
spotřebovanou elektrickou energii, teplo, vodné, 
stočné a za úhradu poměrné části za dodávku a insta-
laci jednotek Car Control O2 od společnosti Kulturní 
a informační služby města Přerova. Dále se jednalo 
o příjmy za kopírovací služby pro veřejnost, které 
byly poskytovány na informačních kancelářích 
v budově Bratrská 34 a Smetanova 7.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouho-
dobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               19 700,00 Kč
Plnění:                                                  36 416,00 Kč
% plnění:                                                    184,9

Jednalo se o příjmy za ekologickou likvidaci auto-
vraku - cisternové stříkačky CAS 25-Š 706 RTHP, 
likvidace byla provedena na základě znaleckého 
posudku a schválena hlavní inventarizační komisí. 
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Dalším příjmem je úhrada poměrné části odběru 
vody z hydrantu pro potřeby Kulturních a informač-
ních služeb města Přerova (zajištění upevnění pódia 
na nám. TGM při konání akcí). Další příjmy byly za 
odprodej speciálního ochranného oděvu pro zkušeb-
ního komisaře a za prodej nálezů.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      9 086,94 Kč
% plnění:                                                          -

Tyto příjmy byly za služby spojené s užíváním neby-
tových prostor ve 3. nadzemním podlaží a přístavku 
budovy MMPr Smetanova 7 a garáží ve dvorním 
traktu této budovy, dle uzavřených nájemních smluv. 
Jedná se o vyúčtování zálohových faktur za spotře-
bovanou elektrickou energii, teplo, vodné a stočné.

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                      6 246,00 Kč
% plnění:                                                         -

Jednalo se o příjmy za výdej nálezů a s tím spojené 
vybrané finanční prostředky od občanů (skladné, 
poštovné) a finanční prostředky z hotovostních
nálezů, které již propadly statutárnímu městu Přerov.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho-
dobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Plnění:                                                    20 000,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Jednalo se o příjmy za prodej vozidla Škoda Fabia 
(rok výroby 2001). 

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství

Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 280 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 231 002,14Kč
% čerpání                                                     96,2

Finanční prostředky byly vynaloženy na provoz 
budovy Blahoslavova 3 na:
 pořízení kancelářského nábytku z důvodu přesu-

nu zaměstnanců a nutného dovybavení nábyt-
kem, kancelářských a jednacích židlí a lavic, 
nákup speciální infračervené kamery, digitálního 
teploměru a vlhkoměru,

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

 úhrady faktur a zálohových faktur elektrické ener-
gie, vodného a stočného, srážkové vody a tepla,

 poštovné,
 platby za pravidelné revize telefonních ústředen, 

elektro, EZS, hasicích přístrojů a hydrantů, svoz 
TKO, poplatek za zpracování energetického
auditu části budovy,

 výměnu výplní okenních otvorů v budově (strana 
do dvora), rekonstrukci průjezdu, opravu a nátěr 
části fasády, rozšíření datové sítě.

Ostatní činnosti související se službami pro 
obyvatelstvo

Rozpočet původní:                                   6 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              11 000,00 Kč
Čerpání:                                                   8 054,60 Kč
% čerpání                                                     73,2

Jednalo se o výdaje spojené s vedením evidence 
ztrát a nálezů. Hrazeno bylo poštovné při oznámení 
nalezené věci majiteli prostřednictvím koresponden-
čního lístku, za vrácení zdravotních či platebních 
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:                               72 500,00 Kč
Čerpání:                                                 71 928,14 Kč
% čerpání                                                     99,2

Finanční prostředky z poskytnutého státního pří-
spěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na 
pořízení knižních publikací, nákup kancelářského 
nábytku, materiálu, tonerů, pohonných hmot, poštov-
ném a za platby za hovorné z mobilních telefonů. 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální 
šatník)

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               26 000,00 Kč
Čerpání:                                                 24 050,80 Kč
% čerpání                                                     92,5
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Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje 
související s provozem sociálního šatníku a to na:
 nákup drobného materiálu (ramínka na šaty, 

úložné boxy a krabice, stojany apod.),
 úhrady faktur a zálohových faktur elektrické 

energie, tepla a vodného a stočného.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                               581 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             886 700,00 Kč
Čerpání:                                              855 450,15 Kč
% čerpání                                                      96,5

Finanční prostředky byly čerpány na:
 výměnu kuchyňské linky a dovybavení nábyt-

kem,
 elektrickou energii, vodné, stočné, srážkovou

vodu a teplo,
 pravidelné revize elektro, hasicích přístrojů 

a hydrantů, svoz TKO, poplatek za zpracování 
energetického auditu části budovy TGM 1 (MP),

 rekonstrukci dvorního traktu včetně garáže, 
opravu a nátěr části fasády a výměnu výplní 
okenních otvorů v budově Blahoslavova 3 (MP),
výměnu garážových vrat, nátěr vrat ve dvorním 
traktu a malování prostor MP, rekonstrukci nou-
zového osvětlení včetně elektro oprav a rozšíření 
datových zásuvek.

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení)

Rozpočet původní:                               710 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             755 600,00 Kč
Čerpání:                                               743 935,66 Kč
% čerpání                                                      98,5

Finanční prostředky byly čerpány na:
 pořízení speciálního ošacení a obleků pro členy 

JSDH,
 nákup hadic, savic, proudnic, sacích košů, pře-

jezdových můstků a svítilen s držákem na přilbu,
 pohonných hmot do hasičských vozidel, stříka-

ček PS 12, elektrocentrál a motorových pil,
 opravy požární stříkačky PS 12, hasičského 

vozidla Iveco Daily (Přerov), vozidla CAS 25 
(Újezdec), hasičského vozidla Citroën Jumper 
(Henčlov).

Zastupitelstva obcí

Rozpočet původní:                                 7 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             14 900,00 Kč
Čerpání:                                               14 384,06 Kč
% čerpání                                                    96,5

Jednalo se o úhradu za tisk plakátů pro Zastupitel-
stvo města Přerova a poplatky za paušál a hovorné 
prostřednictvím mobilních telefonů pro předsedy 
výborů a komisí.

Činnost místní správy (správa)

Rozpočet původní:                          19 236 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        19 904 900,00 Kč
Čerpání:                                         18 098 515,31 Kč
% čerpání                                                      90,9

Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-
davků jednotlivých odborů MMPr zejména na:
 nákup osobních ochranných pracovních prostřed-

ků,
 pořízení kancelářského nábytku, kancelářských  

a jednacích židlí, registračních skříní a lístkov-
nic, nákup mobilních a stolních telefonů, poříze-
ní jednotek Car Control do všech služebních 
vozidel, pořízení modulu Evoma do ústředny pro 
IP telefony, rozšíření datových obvodů ve všech 
budovách MMPr z důvodu tiskového řešení,

 nákup kancelářských potřeb, tonerů do tiskáren   
i kopírovacích strojů, úklidových a čisticích pro-
středků,

 úhrady faktur a zálohových faktur elektrické 
energie, vodné a stočné, srážkové vody, plynu     
a tepla,

 úhradu za nájem a služby v budově TGM 16,
 platby za pravidelné revize telefonních ústředen, 

elektro, EZS, klimatizací, výtahů, hasicích pří-
strojů a hydrantů, náhradního zdroje, komínů, 
svoz TKO a deratizace, poplatek za zpracování 
energetického auditu budov MMPr, pravidelné 
platby dle smlouvy za časová razítka,

 opravu fasády a výměnu vstupních dveří do dvor-
ního traktu v budově Bratrská 34, opravu ven-
kovní dlažby, mříží do oken, výměnu světel za 
nová v budově Smetanova 7, 7a, opravu venkovní 
dlažby, kanalizace, sanace zdí, malování, výměnu
podlahových krytin, opravy a výměnu žaluzií 
a rolet ve všech budovách MMPr, opravu a rozší-
ření datových zásuvek, platby za renovaci tonerů,

 nákup kolků,
 instalaci záložního napájení ve všech kancelářích 

ICT v budově Bratrská 34, zpracování projektové 
dokumentace na akci „Stavební úpravy serve-
rovny v budově Bratrská 34“ a akci „Výměna 
rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 
7, 7a v Přerově“,

 kompletní rekonstrukci EZS v budově Smetano-
va 7, montáž nového vyvolávacího systému pro 
oddělení ŽÚ ve 4. NP budovy Smetanova 7,
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 technologické centrum – udržitelnost projektu –
na opravy spojené s havarijním stavem v budo-
vách MMPr.

Místní výbory čerpaly finanční prostředky na:
 nákup zasedacích stolů, pivních setů Nelpet, za-

hradního traktoru-sekačky a televizoru (Újezdec),
nákup kuchyňských skříněk s dřezem (Dluhonice),
pořízení aktivního repro boxu s mikrofonem
(Lýsky),

 nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu 
v působnosti jednotlivých místních výborů (např. 
kancelářský materiál, čisticí prostředky, barvy),

 opravu dřevěných židlí (Henčlov), vymalování 
prostor místního výboru Čekyně.

Na chatě Svrčov byly čerpány finanční prostředky na:
 pořízení venkovního betonového krbu, venkov-

ních židlí a sedací soupravy včetně křesel,
 opravu venkovní dlažby, opravu všech zásuvek     

a vypínačů, vymalování celé budovy,
 kompletní zastřešení terasy.

Úsek spisové služby a voleb

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                     0,00 Kč
Plnění:                                                      2 450,00 Kč
% plnění:                                                           -

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

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, s veřejností projednával záměry 
dlouhodobého rozvoje, v oblasti rozvoje, architek-
tury a urbanismu zastupoval město jako účastníka 
řízení dle zákonů, které přiznávají městu postavení 
účastníka řízení, posuzoval významné stavební 
záměry a projekty z hlediska kvality urbanistického 
a architektonického řešení, stanovoval zastavovací, 
regulační a architektonické podmínky zástavby. 
Výše uvedené činnosti zajišťovalo oddělení kon-
cepce a rozvoje města. 
Součástí odboru bylo oddělení územního plánování, 
které plnilo úkoly jak v oblasti přenesené tak 
samostatné působnosti. Oddělení zabezpečovalo
komplexní výkon státní správy jako úřad územního 
plánování pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností, pořizovalo územně analytické podklady 
a územní studie, poskytovalo územně plánovací 
informace o podmínkách využívání území, vedlo
řízení o stavebních uzávěrách. V rámci samostatné 
působnosti se vyjadřovalo z hlediska územních 
zájmů k pozemkovým úpravám a rozvojovým kon-

cepcím města. Zajišťovalo podklady pro pořízení 
změn územního plánu a poskytovalo podklady pro 
předkupní právo vymezené územním plánem ve 
prospěch města.

Oddělení koncepce a rozvoje města

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí

Rozpočet původní:                                 4 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               4 000,00 Kč
Plnění:                                                           0,00 Kč
% plnění:                                                        0,0

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

Odbor koncepce a strategického rozvoje 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

sídlo: Bratrská 34                                                telefon: 581 268 111
(10)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
územního plánování

(5)

oddělení koncepce                 
a rozvoje města

(4)
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    0,00 Kč
Plnění:                                                    8 537,19 Kč
% plnění:                                                       -

Jednalo se o vyúčtování skutečných nákladů ve výši 
4 537,19 Kč na akci Silnice I/55, Přerov – průtah 
centrem, a to v souladu se Smlouvou o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie v Kramářově ulici. Zbývající část 
ve výši 4 000 Kč tvořila vratka společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., realizovaná s ohledem na odstou-
pení od záměru realizace akce Úprava prostoru 
kolem kašny a restaurace Haná. 

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                           600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   1 823 600,00 Kč
Čerpání:                                             588 303,00 Kč
% čerpání:                                                   32,3

Finanční prostředky byly vynaloženy na:
 odměny oceněným soutěžícím a porotcům soutě-

ží Přerovská stavba roku 2015 a Předzahrádka 
roku, vyhotovení cedulky na fasádu vítězné 
stavby v soutěži, 

 projekt regenerace panelového sídliště Přerov-
Budovatelů,

 technickou pomoc posouzení posunutí zastávky 
MAD Kabelíkova a točny Dvořákova, 

 správní poplatek silničnímu správnímu úřadu 
KÚOK,

 doplatek Strategického plánu města Přerova pro 
období 2014 – 2020, projekt regenerace panelo-
vého sídliště Přerov-Trávník, vyhledávací studie 
cyklistických komunikací v rámci aglomerace 
ITI – ORP Přerov a dopracování částí strategie.

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

Rozpočet původní:                          500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                 649 300,00 Kč
Čerpání:                                             649 221,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly použity na vyúčtování 
účelových dotací na technickou infrastrukturu podle 
programu podpory výstavby technické infrastruk-
tury na základě uzavřených smluv.

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

Rozpočet původní:                        2 300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         638 000,00 Kč
Čerpání:                                              548 796,24 Kč
% čerpání:                                                86,0

Finanční prostředky byly použity na pořízení dlou-
hodobého hmotného majetku (projektové dokumen-
tace zpracované pro účely návrhu na vydání územ-
ního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení 
a skutečného provedení stavby a s tím související 
výdaje).

Plán udržitelné mobility města Přerov

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

Pracovníci odboru se zúčastnili mnoha jednání na 
městské, meziměstské, krajské i celostátní úrovni 
ke zpracování plánů mobility měst (SUMP) a vypra-
covali zadání plánu udržitelné mobility města 
Přerova. Zadání SUMP Přerov a protokol přípravy 
odborné části zadávací dokumentace veřejné zakáz-
ky je připraven ke schválení a předání odboru řízení 
projektů a investic k administraci zakázky malého 
rozsahu v ceně nad 500 000 Kč na zpracovatele 
SUMP Přerov.

Oddělení územního plánování

Výdajová část rozpočtu

Územní plánování (studie a ÚPD)

Rozpočet původní:                             246 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          654 000,00 Kč
Čerpání:                                              136 300,00 Kč
% čerpání:                                                  20,8

V roce 2015 byly hrazeny:
 I. etapa vyhotovení návrhu dokumentace 3. změny

Územního plánu města Přerova,
 odměny za podpůrné práce na povinné průběžné 

aktualizaci územně analytických podkladů,
 I. etapa vyhotovení návrhu Regulačního plánu 

Michalov-Žebračka a 2. změna Územního plánu 
města Přerova,

 II. etapa vyhotovení návrhu dokumentace 3. změ-
ny Územního plánu města Přerova.

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
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Odbor řízení projektů a investic vznikl k 01.04.2015
v důsledku změny organizační struktury Magistrátu 
města Přerova. Zajišťuje zpracování projektových 
dokumentací, kterými byl pověřen Radou města 
Přerova, přípravu a administraci veřejných zakázek 
nad 500 tis. Kč pro statutární město Přerov 
a v rámci centralizovaných nákupů i pro organizace
města, zajišťuje dotační agendu pro Magistrát města 
Přerova a komplexně zabezpečuje investorskou
činnost při provádění staveb města, a to od předání 
staveniště zhotoviteli až po předání dokončené 
stavby budoucímu uživateli. 

Oddělení projektových řízení a správy 
dotací

Do 31.03.2015 bylo oddělení projektových řízení          
a správy dotací pod odborem koncepce a strategic-
kého rozvoje (orj. 420). Od 01.04.2015 bylo v dů-
sledku změny organizační struktury zařazeno pod
odbor řízení projektů a investic (orj. 023).

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet původní:                                       0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč
Plnění:                                                    1 000,00 Kč
% plnění:                                                         -

Do příjmové části rozpočtu města byla přijata 
platba za poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, od společnosti eNovation s. r. o.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 884 000,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,0

Odbor řízení projektů a investic
orgán magistrátu pro samosprávy

sídlo: Bratrská 34                                                telefon: 581 268 111
(10)

vedoucí odboru

(1)

úsek
veřejných zakázek

(3)

oddělení projektových 
řízení a správy dotací

(2)

úsek přípravy
a realizace investic

(3)

administrativní 
pracovník

(1)
(2)



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 62 –

Tyto finanční prostředky byly v rozpočtu města 
rezervovány za účelem úhrady penále v souvislosti 
s porušením rozpočtové kázně u akce Regenerace 
panelového sídliště Předmostí – 9. etapa. Akce byla 
spolufinancována z programu MMR. Po provedené 
kontrole správcem daně bylo shledáno pochybení, 
vystaven platební výměr na odvod daně a vypoč-
teno penále. Rozhodnutím Generálního finančního 
ředitelství Praha ze dne 14.12.2015 bylo penále 
v plné výši prominuto.

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
(projektový manažer – orj. 420)

Rozpočet původní:                              10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    0,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                      -

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
(projektový manažer – orj. 023)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            10 000,00 Kč
Čerpání:                                                  3 304,00 Kč
% čerpání:                                                   30,0

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu 
správního poplatku finančnímu úřadu a úhradu 
nákladů spojených s publicitou realizovaného 
projektu Cyklostezka Újezdec.

Projektové dokumentace 
(projektový manažer – orj. 420)

Rozpočet původní:                             164 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             14 500,00 Kč
Čerpání:                                                14 520,00 Kč
% čerpání:                                                 100,1

Projekt Podpora standardizace OSPOD v Přerově 
byl spolufinancován z OPLZZ a ukončen k datu 
30.06.2015. Dotační management projektu byl zajiš-
ťován prostřednictvím externí společnosti Expirit, 
s. r. o., na základě smlouvy o spolupráci a poraden-
ství. V roce 2015 proběhla úhrada zbývajících 
dílčích plnění smlouvy.

Projektové dokumentace (správa dotací–orj. 023)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        1 280 000,00 Kč
Čerpání:                                              143 748,00 Kč
% čerpání:                                                   11,2

V této části byly finanční prostředky vyčleněny na 
úhradu odměn externím poradenským firmám za 
provádění dotačního managementu a zpracování 
žádostí o dotace na projekty města:
 „Energetická opatření ZŠ Svisle“ – akce byla 

spolufinancována z OPŽP. K závěrečnému hod-
nocení bylo potřeba doložit energetické posou-

zení, které zpracovala společnost POR, s. r. o. 
Projektové dokumentace a žádosti o dotace byly 
na základě smluvního vztahu zpracovány externí 
společností RotaGroup, s. r. o.,

 „Energetická opatření ZŠ U Tenisu“ – akce byla 
spolufinancována z OPŽP. K závěrečnému hod-
nocení bylo potřeba doložit energetické posou-
zení, které zpracovala společnost POR, s. r. o. 
Projektové dokumentace a žádosti o dotace byly 
na základě smluvního vztahu zpracovány externí 
společností RotaGroup s. r. o.,

 „Zajištění přenosu dat v územní samosprávě 
města Přerova“ – projekt byl podpořen dotací ve 
výši 81 mil. Kč z Integrovaného operačního 
programu. Realizace projektu byla ukončena 
k datu 16.10.2015. Dotační management projektu
zajišťoval externí partner RPSC ideas, s. r. o., 
kdy postupně docházelo k plnění mandátní 
smlouvy,

 „Podpora standardizace OSPOD v Přerově“ –
projekt byl podpořen z dotace z OPLZZ. Dotační 
management projektu byl zajišťován prostřed-
nictvím externí společnosti Expirit, s. r. o., na
základě smlouvy o spolupráci a poradenství. 
V roce 2015 proběhla zbývající dílčí plnění 
smlouvy.

Úpravy vodohospodářsky významných a vodá-
renských toků

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        4 400 000,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,0

Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu 
spolupodílu města Přerova na realizaci akce „Proti-
povodňová opatření na Nábř. E. Beneše v Přerově“. 
Zároveň byl do této částky zahrnut i podíl města na 
spolufinancování další akce „Bečva, Přerov – proti-
povodňová ochrana nad jezem – nábřežní zídka 
Kazeto“. Investorem a žadatelem o dotaci z progra-
mu Ministerstva zemědělství bude Povodí Moravy, 
s. p. Město se bude spolupodílet jak finančně, tak 
majetkově. Samotnou realizaci pak Povodí Moravy 
předpokládá v roce 2016.

Úsek veřejných zakázek

Do 31.03.2015 byl úsek veřejných zakázek zařazen
pod odbor vnitřní správy (orj. 320). Od 01.04.2015 
došlo v rámci organizačních změn k přesunu tohoto 
úseku pod odbor řízení projektů a investic (orj. 
022).

Veřejné zakázky (orj. 320)

Rozpočet původní:                             300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               1 300,00 Kč
Čerpání:                                                  1 270,50 Kč
% čerpání:                                                   97,7
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V 1. čtvrtletí roku 2015 byly hrazeny poplatky za 
povinná uveřejnění a zastupování zadavatele při 
výkonu práv a povinností.

Veřejné zakázky (orj. 022)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          298 700,00 Kč
Čerpání:                                              259 769,70 Kč
% čerpání:                                                  87,0

Byly provedeny úhrady za poskytnutí licence k roč-
nímu zkušebnímu užití subsystému certifikované-
ho elektronického nástroje administrace veřejných 
zakázek, poplatků za povinná uveřejnění a platby za 
externí administraci zadávacích řízení veřejných 
zakázek. Byly uhrazeny sankce uložené městu roz-
hodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
za porušení zákona o veřejných zakázkách rámci 
zadávacího řízení akce Tyršův most v Přerově 
(50 000 Kč) a akce Lávka U Tenisu (30 000 Kč).

Úsek přípravy a realizace investic

Úsek zajišťuje zpracování projektových dokumen-
tací, kterými byl pověřen Radou města Přerova 
a komplexně zabezpečuje investorskou činnost při 
provádění staveb města, a to od předání staveniště 
zhotoviteli až po předání dokončené stavby budou-
címu uživateli. Vznikl na základě změny organizač-
ního řádu Magistrátu města Přerova k 01.04.2015 
jako součást nově vzniklého odboru řízení projektů 
a investic (orj. 021, 025). Pokračoval v projektové 
přípravě převzatých projektových dokumentací 
a realizaci přecházejících a nových akcí nad 500 tis.
Kč. Do 31.03.2015 realizaci těchto akcí zabezpe-
čovalo oddělení investic a technické správy odboru 
správy majetku a komunálních služeb (orj. 510).

Projektové dokumentace (investice)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        3 709 400,00 Kč
Čerpání:                                              841 882,00 Kč
% čerpání:                                                   22,7

Množství projektových dokumentací včetně rozpoč-
tu bylo převedeno od odboru koncepce a strategic-
kého rozvoje k 01.04.2015. Z těchto byla v roce 
2015 zpracována projektová dokumentace na akci 
MŠ Máchova 8 – oprava střechy.
Z nových projektových dokumentací, jejichž vypra-
cováním byl úsek pověřen radou města v průběhu 
roku 2015, byly realizovány projektové dokumen-
tace na akce Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem, 
Stavební úpravy ZŠ B. Němcové, Regenerace 
sídliště Budovatelů 1. etapa a Provizorní úprava 
MK Čekyně, ul. U Rybníčku a Vinohrádky.
U některých akcí nedošlo k čerpání, např. Rege-
nerace panelového sídliště Budovatelů II (dříve 
RPS Trávník II), neboť příprava akce byla 

zadavatelem pozastavena. Z dalších akcí, ovlivňují-
cích čerpání rozpočtu, byly projektové dokumen-
tace, na které byla uzavřena smlouva o dílo a její 
konečný termín plnění přechází do roku 2016. 

Akce nad 500 tis. Kč (orj. 510, 021)

Úsek přípravy a realizace investic komplexně zabez-
pečuje investorskou činnost při provádění staveb 
města. Na každou akci bylo úsekem veřejných 
zakázek provedeno výběrové řízení, vybrán zhoto-
vitel a uzavřena smlouva o dílo. O stavu realizace 
jednotlivých akcí byla průběžně informována 
vedoucí odboru a náměstci primátora na pravidel-
ných měsíčních poradách k investičním akcím. 
Rozhodnutím zastupitelstva byly v 1. pololetí 2015 
zrušeny 2 akce: Úprava prostoru kolem kašny 
u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží.
Čerpání výdajů na realizaci investic bylo ovlivněno 
především tou skutečností, že pět akcí: Prezentace 
archeologických nálezů, Úprava interiéru pokladny
a přilehlých prostor zámku, Stavební úpravy prolu-
ky ul. Bratrská, Restaurování stropní dekorativní 
malby v kapli zámku a Provizorní oprava MK 
v ulici U Rybníčku, byly akce, u kterých probíhalo 
výběrové řízení koncem roku 2015 a stavby budou 
realizovány v roce 2016. 

Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov –
Laguna
Předmětem plnění zakázky byla výstavba cyklo-
stezky po pravé straně řeky Bečvy směrem k areálu 
Laguny. Stezka byla vybudována v délce 291,6 m. 
Od začátku úseku je zhotovena v šířce 4,0 m. 
Účelově je tvořena chodníkem šířky 1,6 m a cyklo-
stezkou šířky 2,0 m. Podél stezky bylo zhotoveno 
veřejné osvětlení s 11 ks parkových lamp neoslňu-
jících přírodní rezervaci. Vlastní stavba byla dokon-
čena v roce 2014. Do provozu byla cyklostezka 
uvedena po dokončení navazující části cyklostezky 
zrealizované v rámci stavby Lávky U tenisu.

Cyklostezka nábřeží PFB
Předmětem plnění byla výstavba cyklostezky na 
nábř. Protifašistických bojovníků. U mostu Legií 
navazuje cyklostezka na stávající stezku pro chodce 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 64 –

a cyklisty se společným provozem.Na začátku úseku 
je nová cyklostezka vedena souběžně s chodníkem. 
Šířka zpevněné části samostatné stezky pro cyklisty 
je 2,5 m. Souběžný chodník u mostu Legií má šířku 
1,5 m. Dále pokračuje cyklostezka samostatně 
v souběhu se stávajícím chodníkem na nábřeží 
Protifašistických bojovníků. Součástí stavby bylo 
i zřízení přechodu pro chodce, přejezdu pro cyklisty
a schodiště u autobusové zastávky. Cyklostezka 
byla zrealizována dle PD v délce 440,6 m. Stavba 
byla dokončena 28.07.2015 a předána do užívání 
majetkovému správci. Na akci byla poskytnuta 
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve 
výši 1 128 000 Kč.

Lávka U tenisu
Předmětem této investiční akce byla realizace lávky 
přes řeku Bečvu v lokalitě U Tenisu v Přerově. 
Lávka propojila lokalitu U Tenisu s areálem Lagun. 
Původní lávka byla odstraněna a na jejím místě 
vybudována nová železobetonová lávka, která se 
stala důležitým propojením obou lokalit i v rámci 
systému cyklistických stezek. Lávka slouží pouze 
pro pěší, cyklisty a bruslaře na in-line bruslích. 
Pochozí šířka lávky je 3,5 m. Napojení lávky na 
stávající pěší a cyklotrasy je provedeno směrovými 
zakružovacími oblouky pomocí sjezdových ramp. 
Lávka je osvětlena novým veřejným osvětlením
a osvětlovací tělesa jsou osazena na pylonech. Lávka 
byla dokončena v termínu dle uzavřené smlouvy 
o dílo a byla uvedena do provozu v srpnu 2015. 

Úpravy prostoru před Pasáží
Po zrušení akce Zastupitelstvem města Přerova                
a odstoupení od smlouvy o dílo se zhotovitelem pro 
porušení uzavřené smlouvy bylo nutné provést 
stavební úpravy v prostoru mezi školami. Úpravy 
spočívaly v zadláždění prostoru zámkovou dlažbou, 
provedení terénních a sadových úprav ploch dotče-
ných stavební činností při realizaci původní 
zakázky.Stavba byla dokončena 30.10.2015, zkolau-
dována a předána majetkovému správci do užívání.

Jižní čtvrť I, Přerov – komunikace – II. etapa 
(IPRM )
Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební 
úpravy komunikací, chodníků a parkovišť v Přerově 
na Jižní Čtvrti I. Předmět plnění byl rozdělen na
3 níže uvedené samostatné části:
 veřejná prostranství – rekonstrukce komunikací 

a zpevněných ploch, Jižní Čtvrť I, II. etapa,
 parkoviště podél ulic Durychova a Lančíkových,
 rozšíření parkovišť na Jižní Čtvrti I. 

Předmětem plnění byly stavební úpravy ul. Dury-
chova v celkové délce cca 174 m. V rámci stavby 
byly stavebně upraveny komunikace uvnitř části 
Jižní čtvrť v šířce 3,25 m a 4,00 m. Zrekonstruo-
váno bylo celkem 54 parkovacích stání a chodníky 
podél parkovišť nebo komunikací byly stavebně 
upraveny. Dále byla upravena místní komunikace 
v ul. Lančíkových v délce 170 m a na ni navazu-
jících 11 podélných stání pro osobní automobily. 
Na ulici Durychova bylo zrekonstruováno 13 stáva-
jících kolmých stání a vybudována část nového 
chodníku. V ulici Lančíkových došlo k odfrézování 
6 cm na části komunikace a k výměně všech vrstev 
vozovky na zbytku komunikace. Nově byly 
osazeny uliční vpusti, aby bylo zajištěno dostatečné 
odvodnění povrchu vozovky. 
Stavba byla spolufinancována ze zdrojů EU, ze 
strukturálních fondů Evropské unie a státního roz-
počtu ČR prostřednictvím Integrovaného operační-
ho programu. Stavba byla dokončena 25.11.2015      
a předána majetkovému správci.

Regenerace sídliště Předmostí – 11. etapa
Navrhovaná stavba byla součástí Programu regene-
race panelového sídliště (PRPS) Přerov II-Předmostí.
Cílem regenerace sídliště je postupně zvyšovat 
kvalitu veřejných prostranství. V případě 11. etapy 
šlo především o stavební úpravy stávajících chod-
níků, schodišť a modernizaci veřejného osvětlení na 
sídlišti v ulicích Pod Skalkou a Hranická. Hlavním 
cílem bylo uvést původní dožité chodníky do řádné-
ho technického stavu, což obnášelo provést demolici 
chodníků, včetně podkladních vrstev a na jejich 
místě vybudovány chodníky nové s obrusnou 
vrstvou ze zámkové dlažby. Součástí stavebních 
prací byla i modernizace stávajícího veřejného 
osvětlení. Stavební práce byly dokončeny dne
09.11.2015. Stavba byla zkolaudována a předána 
majetkovému správci do užívání. Na realizaci stavby
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byla v 2015 poskytnuta dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR ve výši 3 321 704 Kč.

Prezentace archeologických nálezů v Přerově
Po proběhlé architektonické soutěži o návrh prezen-
tace archeologických nálezů byly vypracovány další 
stupně projektové dokumentace, které řeší stavební 
úpravy veřejného prostranství mezi nábřežím řeky 
Bečvy a ulicí Na Marku v Přerově.

ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení 
MŠ Pod Skalkou
Předmětem zakázky byly stavební úpravy, spočíva-
jící ve snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Pod Skalkou, spočívající v zateplení vnějších obvo-
dových stěn a tím zlepšení tepelně-technických 
parametrů obvodového pláště a v provedení nové 
barevné fasády. Stavební práce byly dokončeny 
v červenci 2015. Stavba byla předána do užívání 
majetkovému správci.

ZŠ Trávník – výměna střešní krytiny
Předmětem plnění veřejné zakázky byla výměna 
střešní krytiny na ZŠ Trávník. Střešní krytina byla 
v havarijním stavu. Ztrácela soudržnost jednotli-
vých prvků, byl degradován ochranný posyp 
asfaltové vrstvy krytiny a vlivem poruch v několika 
místech střechy docházelo k zatékání. Předmětem 
realizace bylo odstranění původní krytiny a nahra-
zení novým střešním pláštěm z ocelového žárově 
pozinkovaného plechu opatřeného barevnou povr-
chovou úpravou imitující taškovou krytinu. Sou-
částí výměny střešní krytiny byla i oprava stávající 
hromosvodní soustavy na části objektu základní 
školy. Stavba byla dokončena v říjnu 2015

Opravy komunikací a chodníků
Předmětem plnění této veřejné zakázky byla rekon-
strukce chodníků v Přerově a jeho místních částech. 
Předmět plnění byl rozdělen na samostatné části, 
přičemž každá z nich byla definována v podrob-
nostech samostatnou projektovou dokumentací 
a výkazem výměr. Vlastní stavební práce byly 
dokončeny v roce 2015. Na základě veřejné soutěže 
na zhotovitele byly dokončeny rekonstrukce chod-
níku a komunikace v ulici Tylova v Předmostí, 
oprava chodníku v ulici Jabloňová v místní části 
Čekyně a rekonstrukce chodníku v ulici Tršická 
v Penčicích. 

Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor 
zámku v Přerově
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, 
služby a stavební práce nezbytné pro vytvoření 
komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově, p. o., v prostorách zámku, 
Horní náměstí 1, Přerov. Úpravami bude dotčen 
prostor pokladny a respiria, prostor před pokladnou 
a ve vstupním průjezdu. Byla zpracována projek-
tová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele, které bude pokračovat v roce 2016. 

Restaurování stropní dekorativní malby v býva-
lé kapli objektu zámku
Předmětem zakázky bylo provedení restaurování 
stropní klasicistní dekorativní nástěnné malby v bý-
valé kapli u zámku č. p. 1, Horní náměstí v Přerově. 
Výběrové řízení na restaurátora proběhne v roce 
2016. 

Stavební úpravy proluky, ul. Bratrská, Přerov
Předmětem plnění akce jsou stavební úpravy 
proluky v ulici Bratrská. V roce 2015 byl vybrán 
zhotovitel této investiční akce se zahájením staveb-
ních úprav v dubnu 2016.

Provizorní úprava MK, Čekyně, ul. U Rybníčku 
a Vinohrádky 
V roce 2015 byl vybrán na základě výběrového 
řízení zhotovitel této investiční akce. V lednu 2016 
bude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem 
stavby. Předmětem plnění je provizorní oprava 
místní komunikace v místní části Čekyně – I. etapa, 
a to rekonstrukce komunikace v ulici K Rybníčku.

Zprávu podala: Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí odboru řízení projektů a investic
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Oddělení majetkoprávní

V roce 2015 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 uží-
vání 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:
 417 předloh pro schůze Rady města Přerova,
 130 předloh do Zastupitelstva města Přerova,
 100 předloh pro jednání Komise pro projedná-

vání záměrů ve věcech majetkových,
 204 majetkoprávních smluv, 
 3 dodatky ke smlouvám,
 5 smluv o dílo. 

Oddělení vedlo významný soudní spor se společ-
ností OPERA BOHEMIA s. r. o. (dále jen dlužník)
Dne 12.06.2013 podalo statutární město Přerov (dále 
je žalobce), zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou
Hrudíkovou, proti Mgr. Marku Vlkovi, insolvenční-
mu správci dlužníka, u Krajského soudu v Ostravě 
žalobu na vyloučení souboru nemovitých věcí, které 
se nachází na ul. Škodova v Přerově, ze soupisu 
majetkové podstaty dlužníka. Vzhledem k tomu, že
rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci, ze dne 06.10.2014 byla žaloba zamít-
nuta, podalo statutární město Přerov proti rozsudku 
odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. O podaném 
odvolání nebylo dosud rozhodnuto. Mezi žalobcem 
a dlužníkem bylo zahájeno jednání o mimosoudním 
vypořádání věci a řízení o odvolání bylo dne 
21.05.2015 přerušeno. Obsahem návrhu na mimo-
soudní vypořádání věci jsou následující možnosti 
řešení předmětného sporu: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb
orgán magistrátu pro výkon samosprávy

sídlo: Blahoslavova 3 telefon: 581 268 111
(35)

vedoucí odboru
(1)

oddělení majetkoprávní
(9)

oddělení správy   
ostatního majetku             

a komunálních služeb
(8)

oddělení bytové správy

                                 (12)

oddělení správy budov
(4)

sekretariát
(1)
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a) realizace úplatného převodu souboru nemovitých 
věcí, které se nachází na ul. Škodova v Přerově, 
do vlastnictví investora vybraného na základě 
transparentního výběrového řízení, které by obsa-
hovalo mj. podmínky navržené statutárním měs-
tem Přerov s tím, že mezi městem a vybraným 
investorem by byla uzavřena dohoda o narovnání, 
ve které by bylo dohodnuto, že se vybraný inves-
tor stane vlastníkem předmětných nemovitostí 
za jím nabídnutou kupní cenu, která by byla 
zaplacena do majetkové podstaty dlužníka a vy-
pořádána v rámci insolvenčního řízení, přičemž 
strany soudního sporu by se současně vzdaly 
náhrady nákladů soudního řízení,

b) realizace úplatného převodu souboru nemovitých 
věcí, které se nachází na ul. Škodova v Přerově, 
do vlastnictví statutárního města Přerova.

Na jednání, které se konalo dne 10.06.2015, bylo
dohodnuto, že soudní spor by mohl být vyřešen doho-
dou o narovnání, jejíž součástí by byl zpracovaný 
kompletní návrh kupní smlouvy na prodej souboru 
nemovitých věcí nacházejících se na ul. Škodova 
v Přerově, do kterého by byly zapracovány připo-
mínky statutárního města Přerova, které bude 
účastníkem kupní smlouvy společně s insolvenčním 
správcem, kupujícím a advokátem provádějícím 
úschovu kupní ceny.
Dne 31.08.2015 byl statutárnímu městu Přerov doru-
čen ze strany advokátní kanceláře HSP & Partners 
advokátní kancelář v. o. s., pověřené k přípravě doku-
mentace pro vyhlášení transparentního výběrového 
řízení, mimo jiné návrh kupní smlouvy na převod 
souboru nemovitých věcí na ul. Škodova mezi
prodávajícím a osobou vybranou ve výběrovém 
řízení jako kupujícím a návrh dohody o narovnání. 
Následně dne 01.12.2015 zaslalo statutární město 
Přerov výčet podmínek, které navrhlo doplnit do
podmínek výběrového řízení na nabyvatele souboru 
nemovitých věcí nacházejících se na ul. Škodova 
a kupní smlouvy, která by měla být uzavřena mezi 
prodávajícím a osobou vybranou ve výběrovém 
řízení jako kupujícím.
Další soudní spor ve věci žaloby na zaplacení částky 
600 000 Kč s příslušenstvím, vedený se společností 
PSS Přerovská stavební a. s. (v postavení žalova-
ného) byl ukončen Dohodou o narovnání, uzavřenou 
dne 13.07.2015, kdy strana žalovaná uhradila městu 
dne 12.08.2015 částku 200 000 Kč, a to vzalo žalobu 

ze dne 08.11.2012 v plném rozsahu zpět a požádalo 
Okresní soud v Přerově o vrácení soudního poplatku. 
Tento, snížený o 20 %, byl vrácen bezhotovostním 
převodem na účet statutárního města Přerova. Strana 
žalovaná dále splnila k 31.12.2015 závazek odstranit 
objekty bydlení č. p. 2435 a č. p. 2434 v ul. Svépo-
moc, včetně odstranění suti. 
V roce 2015 bylo oddělením vystaveno 71 objedná-
vek a likvidováno 212 faktur.

Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                        480,00 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:                                                     7 260,00 Kč
% plnění:                                                          -

Jednalo se o přijaté platby za uskutečněná výběrová 
řízení na pronájem nebytových prostor Kratochví-
lova 20, 29 a Kainarova 4, 5, 6.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

Rozpočet původní:                               700 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        2 735 000,00 Kč
Plnění:                                              2 774 002,43 Kč
% plnění:                                                     101,4

Jednalo se o úhrady za zřízení věcných břemen na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Byla zřízena např. věcná břemena (vše v k. ú. Přerov):
 p. č. 1873/1, 5371/2, 5431/1, 5453/1, 7, 5466/138,

5455/1 (ČEZ)                               908 419,60 Kč
 p. č. 601/4, 4937, 551/2, 597/3 (RWE)  
                                                           262 703,00 Kč
 p. č. 237, 238, 327/1, 2, 335 (Nej TV)         
                                                            207 649,90 Kč
 p. č. 237, 238, 327/1, 2, 335 (ČD Telematika)                            
                                                             207 649,90 Kč
 p. č. 5452, 1614, 5056/1, 5063/1 (RWE) 
                                                             203 980,00 Kč
 p. č. 1517/2, 5055, 5057, 5056/1 (RWE)
                                                             176 250,00 Kč
 p. č. 4926/1, 3, 4, 5, 4941, 4970 (RWE) 
                                                             170 360,00 Kč
 p. č. 5466/31 (ČEZ)                       126 480,00 Kč
 p. č. 6531/1, 6601, 6656, 6669 (ČEZ) 
                                                               79 390,00 Kč
 p. č. 1019/1, 5035/1, 5036/1 (ČEZ) 30 810,00 Kč
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Na věcná břemena jsou povětšinou uzavírány 
smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného 
břemene, čímž investor má zajištěn vztah k pozemku 
pro realizaci plánované investice. Investor bohužel 
nedokáže dopředu avizovat termín skutečné reali-
zace ani dobu dokončení a uzavření "ostré smlouvy 
o zřízení věcného břemene" a tím i úhrady platby za 
jeho zřízení. V roce 2015 došlo k souběhu několika 
velkých investičních akcí, které byly dokončeny 
s následným uzavřením ostrých smluv o zřízení 
věcného břemene. Ani do budoucna nelze předjímat 
skutečný rozsah dokončených investičních akcí 
v daném roce a tím výši příjmu z věcných břemen.

Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet původní:                            2 046 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 781 000,00 Kč
Plnění:                                               3 937 495,86 Kč
% plnění:                                                     104,1

Jednalo se o příjmy za pronájem pozemků pod auto-
busovým nádražím společnosti SAD Trnava, a. s.,
a příjmy za pronájmy pozemků nebo jejich částí
v majetku statutárního města Přerova, a to například 
k zahrádkářským účelům, pozemků pod garážemi, 
pozemků užívaných pro umístění prodejních stánků 
a pro reklamní účely. 

Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet původní:                              150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             214 400,00 Kč
Plnění:                                                 646 035,00 Kč
% plnění:                                                   301,3

Jednalo se o příjmy ze škodních událostí. V příjmech 
se promítlo také pojistné plnění zaslané pojišťovnou
za zahoření lávky u loděnice ve výši 411 710 Kč. 
Celkem bylo řešeno 23 škodních událostí, které se 
týkaly škod na majetku města, např. poškozeného 
veřejného osvětlení, dopravního značení, vozidel, 
vodovodní škody v nebytových prostorech, požáry 
kontejnerů aj. Dále bylo řešeno 15 škodních událostí 
na majetku třetích osob, např. za poškozená hrobová 
místa, poškození plotu, úrazy na komunikacích.
Pojišťovnou bylo odškodněno 8 škodních událostí.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                   37 754,00 Kč
% plnění:                                                           -
Jednalo se o přijaté náhrady za znalecké posudky,
geometrické plány a jiné.

Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet původní:                        3 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                      22 202 000,00 Kč
Plnění:                                             22 669 702,50 Kč
% plnění:                                                     102,1

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 zastavěnými 
stavbami ve vlastnictví žadatelů. Veškeré prodeje 
byly řešeny a předkládány k rozhodnutí orgánům
města průběžně na základě došlých žádostí. V roce 
2015 byly prodány například tyto pozemky:
 část p. č. 1961/1, 2, 4 v k. ú. Přerov (Galerie

Přerov s. r. o.)                           21 302 050,00 Kč
 p. č. 7116/5,6 v k. ú. Přerov (Precheza, a. s.) 
                                                             200 000,00 Kč
 p. č. 5747/11 v k. ú. Přerov (pekárna Racek)
                                                             165 000,00 Kč
 část p. č. 453/1, 3 v k. ú. Předmostí 138 000,00 Kč 
 p. č. 369, 3323 v k. ú. Velké Karlovice
                                                             109 000,00 Kč 
 část p. č. 1783/2, 1783/5 v k. ú. Přerov
                                                              66 600,00 Kč 
 část p. č. 5054/1 v k. ú. Přerov        59 290,00 Kč 
 p. č. 24 v k. ú. Penčice                 50 000,00 Kč
 p. č. 59/2 v k. ú. Kozlovice             29 400,00 Kč 
 část p. č 456 v k. ú. Přerov              25 782,00 Kč
 p. č. 2637/11 v k. ú. Přerov            16 500,00 Kč 
 p. č. 2639/8 v k. ú. Přerov               14 250,00 Kč 
 p. č. 2639/7 v k. ú. Přerov               14 250,00 Kč 

Výdajová část rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet původní:                            3 047 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                         5 653 200,00 Kč
Čerpání:                                           5 200 736,70 Kč
% čerpání:                                                    92,0

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 Přerovský 
deník, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, příp. 
jiných regionálních denících, na internetové adrese
České pošty s. p., znalecké posudky a geometrické 
plány. Znalecké posudky a geometrické plány byly 
vyhotovovány jednak na základě vyřizování došlých 
žádostí o prodej nemovitostí ve vlastnictví města 
a jednak dle vzniklých potřeb ocenění nemovitostí 
v majetku města. K čerpání finančních prostředků 
docházelo průběžně dle potřeb vyplývajících z narov-
nání 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 zájem-
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cům o výběrové řízení v případě, že účastnický popla-
tek 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 odkou-
pení nemovitostí do jeho majetku, když prodávající
neuhradil daň z převodu. Z finančních prostředků 
byly také hrazeny úhrady za převody pozemků
z vlastnictví občanů do vlastnictví města. V roce 2015 
byly realizovány následující výkupy pozemků:
 p. č. 5307/28, 5307/256 v k. ú. Přerov (J. S.)
                                                           207 512,00 Kč
 část kupní ceny p. č. 1690/4 v k. ú. Žeravice 

(Z. K.)                                              45 201,00 Kč
 část kupní ceny p. č. 1690/4 v k. ú. Žeravice

(J. K.)                                          45 201,00 Kč
 p. č. 5215/47 v k. ú. Přerov (J. Š.)   15 120,00 Kč
 p. č. 5307/28, 5307/256 v k. ú. Přerov (J. S.)   
                                                                 8 648,00 Kč
 p. č. 5307/544, 5307/548 v k. ú. Přerov, zbývající 

část kupní ceny za id. 1/2 spoluvlastnického po-
dílu k pozemku (S. S.)                    4 496,00 Kč

 p. č. 5307/544, 5307/548 v k. ú. Přerov, zbývající 
část kupní ceny za id. 1/2 spoluvlastnického po-
dílu k pozemku (K. F.)                       4 496,00 Kč

Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet původní:                            6 441 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        6 441 000,00 Kč
Čerpání:                                            6 421 078,00 Kč
% čerpání:                                                   99,7

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění 
majetku statutárního města Přerova včetně spolupo-
jištěných subjektů na základě uzavřených pojistných 
smluv, havarijní pojištění motorových vozidel, pojiš-
tění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidel a odpovědnosti za škodu, pojištění lesních 
porostů, hospodářských zvířat a odpovědnosti zastu-
pitelů. Dále byly finanční prostředky použity na 
výplatu spoluúčastí v důsledku škod způsobených na 
majetku občanů.

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 530)

Koupě hotelu Strojař

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                        40 500 000,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,00

Převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací 
areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících jeho 
vybavení za kupní cenu ve výši 40 500 000 Kč
z vlastnictví České republiky s příslušností hospo-
dařit pro Ministerstvo obrany a Armádní Servisní, 
příspěvkovou organizaci, do vlastnictví statutárního 
města Přerova byl schválen usnesením Zastupitelstva 
dne 07.09.2015. Převod nebyl v roce 2015 realizován.

Oddělení správy budov

Oddělení investic a technické správy zajišťovalo 
realizaci akcí nad 500 tis. Kč do 31.03.2015. Po uve-
deném termínu byly tyto činnosti včetně příslušných 
pracovníků převedeny na odbor řízení projektů 
a investic. Z důvodu organizačních změn bylo oddě-
lení od 01.04.2015 přejmenováno na oddělení správy 
budov. 
Oddělení zajišťovalo správu a provoz domovního 
majetku statutárního města Přerova. 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, Chemo-
projekt, Městský dům, zámek. Z provozních nákladů 
se jednalo hlavně o úhradu nákladů za energie –
vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, telekomuni-
kační 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 hledala taková řešení, aby 
odstranění havárie bylo trvalého charakteru. V roce 
2015 byly(o):
 zpracovány 4 projektové dokumentace,
 uzavřeno 5 smluv o dílo,
 vystaveno 259 objednávek,
 likvidováno 771 faktur. 

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

Rozpočet původní:                                40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč
Plnění:                                                    24 572,00 Kč
% plnění:                                                      61,4

Jednalo se o přefakturace energií v objektu kina 
Hvězda.
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie
v galerii)

Rozpočet původní:                              150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            150 000,00 Kč
Plnění:                                                 117 027,57 Kč
% plnění:                                                      78,0

Jednalo se o přefakturace energií v galerii.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

Rozpočet původní:                               300 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč
Plnění:                                                 741 768,01 Kč
% plnění:                                                    148,4

Položka zahrnuje přeúčtování energií v objektech 
školských zařízení včetně energií za užívání prostor 
objektu Chemoprojektu. Příjmy související se spo-
třebou energií nelze přesně odhadnout a naplánovat, 
protože se odvíjí od skutečné spotřeby jednotlivých 
nájemců.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí (autobusové nádraží)

Rozpočet původní:                       523 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                             523 100,00 Kč
Plnění:                                               522 060,00 Kč
% plnění:                                                     99,8

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv uzavře-
ných na pronájem nebytových prostor v majetku 
města.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí (zámek, TGM 8)

Rozpočet původní:                            1 299 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 299 000,00 Kč
Plnění:                                               1 299 049,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv uzavře-
ných na pronájem nebytových prostor v majetku 
města. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                    36 800,00 Kč
% plnění:                                                           -

Položka zahrnuje jednorázové příjmy za pronájem
kulturních domů.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí (Teplo Přerov, a. s.)

Rozpočet původní:                            4 398 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 398 400,00 Kč
Plnění:                                              4 398 420,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 
na pronájem nebytových prostor v majetku města.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí (nebytové prostory)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                  151 956,00 Kč
% plnění:                                                           -

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 
na pronájem nebytových prostor (Blahoslavova 3)
v majetku města.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí (plynárny)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                          11,21 Kč
% plnění:                                                           -

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 
na pronájem plynárenských zařízení.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:                            3 836 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 836 900,00 Kč
Plnění:                                               4 415 898,39 Kč 
% plnění:                                                     115,1

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv na pro-
nájem nebytových prostor v majetku města. Vyšší 
plnění rozpočtu souvisí s doplatkem rozdílu ve výši 
nájmu za užívání objektu Chemik, kdy nebyly 
realizovány dohodnuté stavební úpravy ze strany 
nájemce, První KPU, s. r. o. Dle dohody bylo prove-
dení stavebních úprav kompenzováno odpuštěním 
nájmu za ubytovnu Chemik po dobu 15 měsíců. 
Dohodnuté stavební práce nebyly realizovány, proto 
bylo požadováno uhrazení nájmu. 
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Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové 
nádraží)

Rozpočet původní:                               523 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                             523 100,00 Kč
Plnění:                                                 522 060,00 Kč
% plnění:                                                     99,8

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 
společnosti SAD Trnava a. s.

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, 
a. s.)

Rozpočet původní:                               519 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                             519 200,00 Kč
Plnění:                                                  519 192,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 
společnosti Teplo Přerov a. s.

Příjmy z pronájmu movitých věcí 

Rozpočet původní:                               166 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                             166 600,00 Kč
Plnění:                                                  224 314,00 Kč
% plnění:                                                     134,6

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 
společnostem Eurogastro, s. r. o. a Zařízení školního 
stravování. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Plnění:                                                         987,00 Kč
% plnění:                                                           -

Jednalo se o přefakturace za vyúčtování vodného za
období od 02.08.2013 do 07.11.2013 na přírodním 
koupališti Laguna, Přerov.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč
Plnění:                                                    66 356,00 Kč
% plnění:                                                       94,8

Položka zahrnuje příjmy z prodeje nemovitostí. 
V roce 2015 byla převedena pouze jedna bytová 
jednotka v domě Šrobárova 9, 11, 13.
Po ověření zájmu nájemců o odkoupení bytových 
jednotek bylo v orgánech obce schváleno vyjmutí 
46 bytových jednotek z prodeje, a to v domech:
 na Jižní čtvrti I/21, 22, 23, 24 (25 bytových 

jednotek),
 na Jižní čtvrti III/1, 2, 3 (18 bytových jednotek),
 v domě Alšova 9 (3 bytové jednotky).

Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání 
dne 07.09.2015 zrušilo vnitřní směrnici č. 1/98 –
Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a vnitřní 
předpis č. 25/2007 – Zásady realizace prodeje bytů 
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Zrušením příslušných 
směrnic byl fakticky zastaven prodej bytových 
jednotek z vlastnictví města do vlastnictví nájemců.
Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek
byly naplňovány na základě úhrady kupních cen po 
uzavření smluv o převodu vlastnictví. V souvislosti 
se zrušením výše uvedených vnitřních předpisů byly 
sníženy i předpokládané příjmy z prodeje.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

Rozpočet původní:                            2 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        1 020 000,00 Kč
Plnění:                                              2 331 168,00 Kč
% plnění:                                                    228,5

Původně plánovaná výše rozpočtu byla snížena 
vzhledem k postupu projednávání převodů nebyto-
vých prostor v orgánech obce, kdy nebylo předpo-
kládáno naplnění původní výše rozpočtovaných 
příjmů. Při prodeji nebytových prostor došlo v zá-
věru roku k neplánovanému plnění. V roce 2015 
byly uzavřeny kupní smlouvy na převod nebytových 
jednotek Palackého 20 a Vaňkova 14.

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            20 000,00 Kč
Čerpání:                                                       0,00 Kč
% čerpání:                                                     -

Finanční prostředky určené na údržbu útulku pro 
zvířata nebyly v roce 2015 čerpány.

Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               77 100,00 Kč
Čerpání:                                                 63 709,00 Kč
% čerpání:                                                     82,6

Finanční prostředky byly čerpány na dodávku          
a montáž antireflexních skel vč. polepů na displeje   
a zastínění monitorů fólií na autobusovém nádraží. 

Mateřské školy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               12 000,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                        -

Finanční prostředky byly vyčleněny na vyhotovení 
průkazu energetické náročnosti budovy MŠ Optiky 4. 
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Základní školy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              77 700,00 Kč
Čerpání:                                               12 673,54 Kč
% čerpání:                                                   16,3

Finanční prostředky byly v roce 2015 čerpány na 
výkop a betonáž základových patek včetně instalace
posilovacích strojů na školní hřiště ZŠ Trávník.
Zbývající část byla určena na vyhotovení průkazů 
energetické náročnosti budov ZŠ V. Dlážka 5, 
U Tenisu 4, Svisle 13 a ZŠ a MŠ J. A. Komenského 
Předmostí. 

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 
audiovizuálních archiválií

Rozpočet původní:                             336 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           336 000,00 Kč
Čerpání:                                              286 803,42 Kč
% čerpání:                                                    85,4

Finanční prostředky byly čerpány na tyto akce: 
 servis digitálního přístroje             130 000,00 Kč
 dotace na teplo       55 000,00 Kč
 výměna ventilátoru v dataprojektoru

     17 709,00 Kč
 oprava rozvodu vody      12 682,00 Kč
Dále bylo hrazeno vodné, stočné a srážková voda.
Nižší čerpání bylo způsobeno zejména skutečností, 
kdy plánované vyčištění kanalizační přípojky realizo-
vala společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.,
na své náklady.

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               38 000,00 Kč
Čerpání:                                                 33 576,58 Kč
% čerpání:                                                    88,4

Finanční prostředky byly čerpány na:
 opravu havárie otevírací střechy    26 682,60 Kč
 odstranění závad z provedené požární prohlídky 

v objektech                                   1 231,78 Kč
Dále byly hrazeny výdaje na revizi a opravu elektro-
nického zabezpečovacího systému (dále EZS).

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 
zámek)

Rozpočet původní:                            667 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            677 000,00 Kč
Čerpání:                                            426 742,50 Kč
% čerpání:                                                   63,0

V případě zámku byly finanční prostředky čerpány 
na hrazení záloh na elektrickou energii, teplo a sráž-
kovou vodu. Dále byly realizovány např. tyto akce:
 zpracování energetického auditu 58 080,00 Kč
 oprava klimatizační jednotky v Mervartově síni 

Přerovského zámku      44 249,70 Kč

 provedení periodických revizí elektrické
instalace       25 531,00 Kč

 oprava dešťových svodů       11 947,54 Kč
 restaurování malby Zámek              6 200,00 Kč
 revize EZS         5 041,00 Kč
 servis vzduchotechniky        1 742,00 Kč
 dílenský servis hasicích přístrojů         706,00 Kč
Nebyly realizovány stavební úpravy – vybudování 
střešního výlezu na věž zámku pro možnost snad-
nější výměny žárovek překážkového osvětlení. Výlez 
nebyl realizován z důvodu obdržení stanoviska 
příslušných orgánů, kdy překážkové osvětlení věže 
není nutné zajišťovat z důvodu zrušení provozu 
letiště v Přerově.
V objektu MD byla hrazena poměrná část nákladů 
na odvod srážkové vody.

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

Rozpočet původní:                          130 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             541 700,00 Kč
Čerpání:                                             363 311,05 Kč
% čerpání:                                                     67,1

Mimo záloh na elektrickou energii v kaplích byly 
výdaje čerpány na:
 opravu obkladu podstavce plastiky "Dobytí 

vesmíru"   171 387,00 Kč
 restaurování kamenné sochy J. A. Komenského

     62 100,00 Kč
 opravu oplocení pohřebiště na Veselíčku, které je 

ve vlastnictví města (na části tohoto pozemku byli 
v minulosti pohřbíváni vojáci napoleonských vá-
lek; v roce 2005 bylo vybudováno dřevěné oplo-
cení tohoto pohřebiště)                   31 950,10 Kč

 opravu nasvícení kaple v Kozlovicích
     20 164,65 Kč

 zpracování návrhu a vizualizací umístění pískov-
cových fragmentů z kašny Haná    13 500,00 Kč

 výměnu osvětlení na kapli v Újezdci
    10 600,00 Kč

 odstranění závady poškozené kulturní památky 
sochy Neptuna v ulici Spálenec       7 500,00 Kč
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 výměnu ložisek u velkého zvonu na kapli 
Dluhonice      3 792,00 Kč

 opravu, očištění a nátěr 2 ks mís na "věčný oheň" 
u památníku v Lazcích                    3 194,40 Kč

 obnovu písma na pomníku v Penčicích
     2 838,00 Kč

 dílenský servis hasicích přístrojů     2 103,00 Kč
Oddělení obdrželo účelovou dotaci ve výši 50 000 Kč 
na restaurování sochy J. A. Komenského, které bylo
realizováno a ukončeno v prosinci 2015.

Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)

Rozpočet původní:                            245 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            634 900,00 Kč
Čerpání:                                               348 768,73 Kč
% čerpání:                                                 54,9

Finanční prostředky byly čerpány například na:
 opravu plotu s podezdívkou v areálu Dělnického 

domu v Lověšicích       89 460,00 Kč
 výměnu plynového kotle v Dělnickém domě 

v Lověšicích      52 471,00 Kč
 opravu plynového topení v KD Vinary

      25 235,00 Kč
 izolaci vlhkého zdiva Dělnického domu 

v Lověšicích                     21 175,00 Kč
 odstranění závad po revizi elektro v KD Vinary

      12 793,00 Kč

Dále byly hrazeny energie (vodné a stočné, teplo, 
plyn, elektrická energie) a dílenský servis hasicích 
přístrojů.

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 
domovního majetku) 

Rozpočet původní:                           2 386 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         2 386 000,00 Kč
Čerpání:                                             394 849,00 Kč
% čerpání:                                                   16,5

Výdaje v oblasti bytového hospodářství byly spojeny 
s privatizací bytového fondu města a čerpány byly
zejména na úhradu daně z převodu a daně z vlast-
nictví nemovitostí, kdy skutečné čerpání souviselo
s počtem prodaných bytových jednotek, zaevidova-
ných v katastru nemovitostí, kdy daň z nabytí nemo-
vitostí je hrazena do konce následujícího čtvrtletí po 
registraci smluv katastrálním úřadem.
Dále byly finanční prostředky čerpány na slevy 
poskytované nabyvatelům bytových jednotek včetně 
dotací do fondů oprav jednotlivých privatizovaných 
domů. Slevy a dotace byly poskytovány až po vkla-
du kupních smluv, které byly vráceny 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 v souvislosti se zrušením vnitřního směr-
nice č. 1/98 a vnitřního předpisu č. 25/2007, kterými 

byl upraven postup prodeje bytových jednotek 
z vlastnictví města do vlastnictví nájemců bytových 
jednotek.

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

Rozpočet původní:                            225 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             225 000,00 Kč
Čerpání:                                                 29 125,10 Kč
% čerpání:                                                     12,9

Finanční prostředky byly čerpány na:
 výměnu světelných čidel     12 995,40 Kč
 revize hasicích přístrojů         1 706,10 Kč
Z finančních prostředků byly dále hrazeny zálohy na 
elektrickou energii. Nízké čerpání bylo způsobeno
skutečností, že nebylo realizováno vyčištění kanali-
zační přípojky objektu restaurace Michalov.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                            120 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            120 000,00 Kč
Čerpání:                                             118 757,90 Kč
% čerpání:                                                   99,0

Finanční prostředky byly čerpány na opravu střech 
márnic v Dluhonicích.

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                            7 995 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                        8 437 200,00 Kč
Čerpání:                                          6 044 013,71 Kč
% čerpání:                                                    71,6

Finanční prostředky byly čerpány na vodné a stočné, 
plyn a elektrickou energii, revize a odstranění reviz-
ních závad. V jednotlivých objektech pak proběhly 
tyto akce většího rozsahu:
 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice:
- oprava kanalizační přípojky             71 274,00 Kč
- stavební práce předzámčí areálu      66 498,55 Kč
- oprava hodinových věží                   28 726,00 Kč
 Most k životu – oprava přístřešku     5 796,00 Kč
 restaurace Skalka Vinary:
- montáž hromosvodu                     41 162,00 Kč
- oprava dlažby       63 785,00 Kč
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 objekt U Výstaviště:
- oprava plotu                                     50 353,10 Kč
- oprava dlažby spojovacího chodníku mezi uby-

tovnami                                            27 635,00 Kč
- zhotovení stříšky nad vstup         7 707,00 Kč
 úřadovny:
- Kozlovice – vodovodní přípojka   64 649,00 Kč
- Kozlovice – projektová dokumentace k vodovod-

ní přípojce                     7 000,00 Kč
- Lověšice – oprava brány a garážových vrat                         

                                                 79 414,00 Kč
- Lověšice – výměna kotle              64 410,00 Kč
- Újezdec – oprava střechy přístřešku a okapu

                                   35 000,00 Kč
- Újezdec – nátěr fasády ve dvorním traktu

                                   26 520,00 Kč
- Újezdec – montáž dřevěných vrat a obložení 

dvorního traktu                   14 042,00 Kč
- Lýsky – oprava plynového kotle     12 894,00 Kč
- Žeravice – ošetření krovů                  5 944,00 Kč
 chata Svrčov – zřízení úpravny vody

      57 000,00 Kč
 B. Němcové 10 – zprovoznění objektu (plyn,

elektřina, voda a jiné) 163 459,00 Kč
 Atlas a Bios:
- Žižkova 12 – částečná výměna oken

                                             148 129,00 Kč
- Žižkova 12 – oprava ucpaného svodu a propad-

lého dětského hřiště                         13 033,00 Kč
- Bří. Hovůrkových 10 – částečná výměna oken      

                                               22 979,00 Kč
- Bří. Hovůrkových 10 – výměna PVC
                                                               61 577,00 Kč
 Azylový dům:
- sanace                                            138 607,00 Kč
- oprava prasklého ústředního topení  9 111,30 Kč
 garáže Škodova:
- výměna brány                                  27 348,00 Kč
- oprava zídky                                    26 763,00 Kč
 MŠ Bajákova – obložení radiátorů 68 400,00 Kč
 MŠ U Bečvy – oprava a seřízení oken a dveří 

     57 626,00 Kč
 stará ZŠ Předmostí:
- sanace                                            36 663,00 Kč
- oprava sociálního zařízení a omítek po zatečení

                                               27 412,00 Kč
 ZŠ a MŠ Malá Dlážka – odstranění porevizních 

závad elektro                  32 748,70 Kč
 MŠ Sokolská 26:
- oprava střešního svodu a odvětracích komínků

                                                  9 500,90 Kč
- oprava plotu                                       4 948,90 Kč
- čištění ucpané kanalizace      3 823,60 Kč
- oprava zídky                                         774,40 Kč
 ZŠ a MŠ Na Odpoledni 16:
- výměna dřezu                     7 937,00 Kč
- osazení 2 ks měřidel tepla                21 164,70 Kč
 Čechova 43:
- úhrada srážkové vody                    12 680,41 Kč
- úhrada elektrické energie                  6 089,00 Kč

 Chemik:
- oprava prasklé kanalizace              7 860,00 Kč
- oprava prasklého potrubí teplé užitkové vody 

(TÚV) ve 3. patře objektu         6 151,00 Kč
- oprava prasklého potrubí         5 129,00 Kč
 objekty TSMP
- oprava a úpravu sloupků oplocení sportovního 

hřiště v areálu Michalov včetně nátěru a výměny 
pletiva                    39 930,00 Kč

 Chemoprojekt:
- výmalba stěn a stropů po zatečení v objektu 

Chemoprojektu        28 865,00 Kč
- výměna el. ohřívače – uklízecí místnost                                                  

     11 422,40 Kč
- oprava prasklého vodovodního potrubí

                     9 258,90 Kč
- výměna uzávěru vody, odstranění nefunkčního 

ohřívače TÚV       8 208,64 Kč
- oprava EZS po zatečení                     4 235,00 Kč
- výměna zámku a oprava dveří zadní vstup

                      4 719,00 Kč
- oprava elektroinstalace po zatečení   1 829,50 Kč
- sklenářské práce                                    845,80 Kč

Dále byly hrazeny mzdy na základě uzavřených
dohod o provedení práce, vodné, stočné, teplo, 
elektrická energie, střežení a úklid objektu.
 Živnostenská škola:
- oprava omítek římsy a fasády      38 614,00 Kč
- oprava vstupních dveří                   27 725,00 Kč
 Vysoká škola logistiky:
- oprava římsy                     58 835,00 Kč
- kontrola stavu podokapní římsy včetně odstranění 

poškozených omítek                       21 084,00 Kč
- oprava kanalizační vpusti      10 820,43 Kč
- oprava poškozených vstupních dveří 5 067,48 Kč

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov)

Rozpočet původní:                               605 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             624 100,00 Kč
Čerpání:                                            448 821,24 Kč
% čerpání:                                                  71,9

Hrazeny byly zálohy na elektrickou energii, plyn,
srážkovou vodu, vodné a stočné, dílenský servis 
hasicích přístrojů a revize EZS a také: 
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 dodávka a montáž oken – hasičská zbrojnice (HZ)
Újezdec      54 076,11 Kč

 úprava plynového topení v objektu SDH      
Šířava 21       36 153,59 Kč

 odstranění závad po revizi HZ Újezdec
      12 705,00 Kč

 dodávka 2 ks plastových oken do HZ Čekyně     
        9 333,94 Kč

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 510)

Lávka U Tenisu

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                      1 982 500,00 Kč
Čerpání:                                        1 982 451,18 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Předmětem této investiční akce byla realizace lávky 
přes řeku Bečvu. Lávka propojila lokalitu U Tenisu 
s areálem Lagun. Původní lávka byla odstraněna 
a na jejím místě byla vybudována nová železobe-
tonová, která se stala důležitým propojením obou 
lokalit i v rámci systému cyklistických stezek. Lávka 
slouží pouze pro pěší, cyklisty a bruslaře na in-line 
bruslích. Pochozí šířka lávky je 3,5 m, její napojení 
na stávající pěší a cyklotrasy je provedeno směrový-
mi zakružovacími oblouky pomocí sjezdových ramp. 
Lávka je osvětlena novým veřejným osvětlením.  
Dokončena byla v termínu dle uzavřené smlouvy 
o dílo a do provozu byla uvedena v srpnu 2015. 
Do 31.03.2015 byla akce financována z rozpočtu 
odboru správy majetku a komunálních služeb, od
01.04.2015 z výdajového rozpočtu odboru řízení 
projektů a investic.

Oprava komunikací a chodníků

Rozpočet původní:                          2 773 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 9 500,00 Kč
Čerpání:                                                   9 583,20 Kč
% čerpání:                                                   100,9

Finanční prostředky byly použity na vyhotovení 
geometrického plánu zaměření parkoviště na ul. Na 
Hrázi.

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, 
s. r. o., VaK Přerov, a. s., dále pak jinými subjekty 
na základě smlouvy o dílo nebo objednávky. Před-
mětem údržby a oprav byly zejména komunikace 
a jejich součásti (dopravní značení, odvodnění, 
zábradlí aj.), dále pak vodárenská zařízení (kana-
lizace 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), odstra-
nění nepovolených skládek a následků vandalismu. 
V průběhu roku byl prováděn odchyt holubů. 
V rámci technických a finančních možností byly 
průběžně řešeny úkoly dle usnesení orgánů města, 
případně výstupů z porad vedení města, požadavky 
občanů, předsedů místních částí.  

Ze staveb nutno zmínit například vybudování nového 
sjezdu ke garáži v Henčlově, nákup kompostovacích 
sil, zabezpečení likvidace srážkových vod – ul. 
Kozlovská, odvedení povrchových vod z prostoru 
místní komunikace (dále MK) v ul. Bratrská, výmě-
nu písku v pískovištích, provedení oprav místních 
komunikací (ul. J. J. Brandýsa, Kratochvílova, Na 
Hrázi aj.), výměnu dopravních značek za reflexní, 
částečnou opravu hřbitovní zdi na městském hřbi-
tově v Přerově, ořezy a kácení dřevin v areálech 
mateřských a základních škol, ořezy alejí, likvidaci 
provozně nebezpečných dětských hřišť na území 
města a další.
Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo za 
sledované období zpracováno 28 projektových doku-
mentací a uzavřeno 21 smluv o dílo. V souvislosti se 
správou a údržbou majetku města byl(o):
 vystaveno 271 objednávek,
 likvidováno 665 faktur,
 uzavřeno 80 smluv o právu provést stavbu,
 uzavřen 1 dodatek ke smlouvě o právu provést 

stavbu (VaK Přerov, a. s.).
Dále byly hrazeny náklady na údržbu kanalizací, 
veřejných rozhlasů, vodné, stočné, elektrickou ener-
gii, akce stavebního charakteru (nové parkoviště, 
rozšíření veřejného osvětlení, úpravy komunikací),



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 76 –

nákup odpadových nádob jak na směsný odpad, tak 
bioodpad, na údržbu veřejné zeleně, veřejného 
osvětlení.

Příjmová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 
dřeva)

Rozpočet původní:                            3 044 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 024 500,00 Kč
Plnění:                                               8 207 460,00 Kč
% plnění:                                                    203,9

K přeplnění příjmů na této položce došlo u těžby 
dřeva z důvodu zvýšené kalamitní kůrovcové těžby.
Vzhledem ke zvýšené těžbě je ovšem nutné pama-
tovat na potřebu zalesnit vytěžené plochy, tedy 
počítat s vyššími náklady na výsadby.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 
v MČ)

Rozpočet původní:                            500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč
Plnění:                                              712 280,00 Kč
% plnění:                                                    142,5

Jednalo se o příjmy za stočné v místních částech 
Lýsky, Penčice, Dluhonice, Kozlovice a Čekyně, 
které byly odváděny firmou Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. Vzhledem k tomu, že nelze přesně 
odhadnout vybrané příjmy, došlo k jejich přeplnění. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 
místa)

Rozpočet původní:                            1 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 500 000,00 Kč
Plnění:                                              1 428 121,00 Kč
% plnění:                                                      95,2

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:                           3 889 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                          3 889 100,00 Kč
Plnění:                                              3 912 181,32 Kč
% plnění:                                                    100,6

Jednalo se o příjmy od TSMP, s. r. o., např. za 
objekty zahradnictví Michalov, kanceláře správy 
hřbitova, skládky Žeravice, honitby Svrčov.

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

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             123 300,00 Kč
Plnění:                                                 149 091,00 Kč
% plnění:                                                     120,9

Jednalo se o příjmy za pronájem stavební části 
kompostárny. K přeplnění těchto příjmů došlo z toho 
důvodu, že poměrná částka na rok 2015 byla do 
rozpočtu dána bez DPH.

Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              58 400,00 Kč
Plnění:                                                   64 493,00 Kč
% plnění:                                                     110,4

Tato položka zahrnuje příjmy za pronájem techno-
logické části kompostárny. K přeplnění těchto příjmů 
došlo z toho důvodu, že poměrná částka na rok 2015 
byla do rozpočtu dána bez DPH.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          4 039 400,00 Kč
Plnění:                                              4 042 723,00 Kč
% plnění:                                                     100,1

Položka zahrnuje příjmy za prodej movitých věcí –
nádob na směsný komunální odpad dle uzavřené 
kupní smlouvy (4 039 423 Kč) a neplánované příjmy 
za odprodej použité betonové dlažby (3 300 Kč). 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-
klace odpadů)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 400 000,00 Kč
Plnění:                                               4 815 159,00 Kč
% plnění:                                                    200,6

Jednalo se o příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s., 
jako odměny za zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů dle komodit (papír, plast, sklo, kov, 
nápojové kartony). Protože jde o příjmy, které nelze 
dopředu odhadnout, došlo k jejich přeplnění.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                               230 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           230 000,00 Kč
Plnění:                                                  260 341,54 Kč
% plnění:                                                    113,2
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Položka zahrnovala příjmy za sběr a svoz nebezpeč-
ného odpadu. Tyto příjmy jsou ovlivněny výší odměn 
za zpětný odběr elektrozařízení a to na základě 
smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s., EKO-
LAMP s. r. o., ASEKOL s. r. o. Výše odměn je 
závislá na výtěžnosti v daném období.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             259 330,00 Kč
Plnění:                                                  259 326,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Jednalo se o příjmy za ztížené lesní hospodaření na 
pozemcích nacházejících se na území NPR Žebračka, 
kde je omezeno lesní hospodaření a Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR kompenzuje vzniklé újmy. 

Výdajová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč
Plnění:                                                             0,00 Kč
% plnění:                                                           -

Finanční prostředky byly určené na úhradu nákladů 
spojených s odchytem zvířat na území města a jejich 
umístěním a pobytem v jiném útulku, a to s ohledem 
na plnou kapacitu útulku města Přerova. 

Pěstební činnost 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             116 700,00 Kč
Čerpání:                                             110 428,70 Kč
% čerpání:                                                    94,6

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 úpravu závazných ustanovení lesního hospodář-

ského plánu na lesní hospodářský celek Přerov 2
                                                              57 733,00 Kč
 zhotovení 4 ks závor pro umístění na lesní cesty
                                                               41 680,00 Kč
 úhradu správního poplatku za členství ve Svazu 

vlastníků obecních lesů (SVOL)     7 155,00 Kč
 poplatek za certifikaci lesa             2 445,00 Kč
a zajištění účasti spravovaného lesního majetku 
v procesu regionální certifikace lesů v systému PEFC 
(zkratka pro Program uznání schémat lesní certifika-
ce. Organizace pracuje po celém světě, vyhodnocuje 
a sleduje vzájemné systémy národních certifikací) ve 
výši 1 415,70 Kč

Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           980 000,00 Kč
Plnění:                                                 974 156,00 Kč
% plnění:                                                        99,4

Finanční prostředky byly čerpány na:
 komplexní přípravu ploch drcením 617 100,00 Kč
 zbudování oplocenek   120 949,00 Kč
 realizaci vyznačených výchovných zásahů

    120 250,00 Kč
 podzimní zalesňovací práce – výsadba rostlinného 

materiálu                  115 857,00 Kč

Silnice

Rozpočet původní:                           2 033 700,00 Kč
Rozpočet upravený:                         5 634 200,00 Kč
Čerpání:                                          3 239 588,90 Kč
% čerpání:                                                   57,5

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 dočasnou opravu MK ul. Ke Tmeni, Újezdec            

                                               543 434,00 Kč
 pokládku obrusné vrstvy na ul. Za Školou,

Kozlovice                  343 689,00 Kč
 vybudování zpomalovacího prahu ul. Bezručova,  

                292 763,00 Kč
 čištění silnic ve správě ŘSD a KÚOK v Přerově

   149 963,00 Kč
 zabezpečení likvidace srážkových vod,

ul. Kozlovská   194 387,00 Kč
 odvedení povrchových vod z prostoru MK 

v ul. Bratrská                  176 014,00 Kč
 opravu havarijního stavu dlážděné vozovky     

ul. Kratochvílova                           138 839,00 Kč
 výměnu dopravního značení (dále DZ) ve městě 

Přerově     135 354,00 Kč
 opravy mostů a lávek a čištění propustků, 

Penčice                116 904,00 Kč
 opravu havarijního stavu kanalizační vpusti 

včetně kanalizační přípojky na ul. Bartošova,   
                                                            96 527,00 Kč
 vypracování hlavních mostních prohlídek

      86 152,00 Kč
 obnovu stávající příkopy podél komunikace včet-

ně pročištění propustku, Újezdec     69 986,00 Kč
 doplnění DZ k omezení nosnosti 12t podjezd 

Lověšice       46 343,00 Kč
 výměnu poškozeného DZ na území města 
                                                               44 945,00 Kč
 opravu havarijního stavu vjezdu do zadního 

traktu domů v ul. Kosmákova         43 246,00 Kč
 běžné prohlídky mostů                   41 382,00 Kč
 realizaci zjednosměrnění nám. Svobody             
                                                               38 499,00 Kč
 výrobu 10 ks koncovek „koulí“ na zahrazovací 

sloupky na nám. TGM                     34 534,00 Kč
 montáž dopravních zrcadel E. Beneše – Na Odpo-

ledni, Ztracená – Nerudova           31 738,00 Kč
 diagnostiku na mostu přes Olešnici, Žeravice
                                                             29 403,00 Kč
 výměnu zónových značek dle platných technic-

kých předpisů, Vinary       26 257,00 Kč
 vypracování PD na výměnu zábradlí na mostě 

přes Strhanec       24 200,00 Kč
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 vypracování projektové dokumentace (dále PD)
na výměnu zábradlí na lávce přes Olešnici, 
Žeravice      24 200,00 Kč

 vypracování PD pro nájezd vozidel HZS 
do koryta řeky Bečvy                     21 780,00 Kč

 vypracování PD na parkoviště (20 stání) 
ul. Tománkova                                 21 780,00 Kč

 zpevnění účelové komunikace ul. Větrná, 
Újezdec       21 761,00 Kč

 opravu chodníkových ploch ul. Růžová, Vinary –
autobusová zastávka       18 957,00 Kč

 opravu uliční vpusti ve dvorním traktu ul. Velká 
Dlážka č. 38, 40       18 810,00 Kč

 vypracování PD na místo pro přecházení ul.       
U Rybníka, Malá Trávnická      18 000,00 Kč

 instalaci dopravního zrcadla v ul. Dědina, Lýsky
      17 956,00 Kč

 zpracování PD k omezení nosnosti MK Lýsky –
Předmostí       17 545,00 Kč

 opravu výtluků a vyjetých kolejí na MK             
v Žeravicích                                    16 991,00 Kč

 dopravní zrcadlo ul. Za Mlýnem – ul. Kopaniny
      16 837,00 Kč

 dopravní zrcadlo ul. Lipňanská – ul. U kostela, 
Penčice      16 837,00 Kč

 dodávku drceného kameniva na zpevnění úče-
lové komunikace (zahrádky za ul. Želatovská)   

      15 707,00 Kč
 doplnění chybějícího DZ na sloupech veřejného 

osvětlení na cyklostezce ul. Polní    15 415,00 Kč
 dokumentaci pro územní rozhodnutí – propojo-

vací chodník ul. Komenského       14 520,00 Kč
 instalaci odvodňovacího žlabu na MK 

ul. Ke Tmeni, Újezdec       14 096,00 Kč
 vypracování technické pomoci – úprava a rozší-

ření parkování ul. Sokolská       13 000,00 Kč
 doplnění DZ na ul. Žižkova, J. Jiskry z Brandýsa 

a Prokopa Holého                           12 439,00 Kč
 doplnění DZ k omezení nosnosti na mostě ul. Ke 

Koupališti, Penčice       12 254,00 Kč
 vypracování PD ke zjednosměrnění nám.

Svobody                                           12 000,00 Kč
 výměnu autobusových označníků – Žeravice, 

Vinary       10 502,00 Kč
 doplnění DZ k omezení nosnosti na propustku ul. 

Doubí, Vinary       10 258,00 Kč
 asfaltové zálivky spár                      10 079,00 Kč

Z plánovaných akcí nebyly realizovány např. výmě-
na zábradlí na mostu přes Strhanec u zemědělské 
školy, opravy komunikací v místních částech, výmě-
na zábradlí na lávce přes Olešnici v Žeravicích, 
oprava komunikace ul. U Žebračky, obnova a výmě-
na DZ Popovice, statický posudek mostního objektu 
přes železniční trať v Dluhonicích, vypracování PD
na opravu opěrné zídky na nábř. Rudolfa Lukaštíka,
oprava mostu v Lověšicích, vypracování PD na 
zjednosměrnění ul. Wurmova v Přerově.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet původní:                           2 580 400,00 Kč
Rozpočet upravený:                         5 165 500,00 Kč
Čerpání:                                           1 223 409,00 Kč
% čerpání:                                                    23,7

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 opravu chodníku ul. Jabloňová, Čekyně

    500 415,00 Kč
 rekonstrukci chodníku ul. Tršická, Penčice 
                                                             313 928,00 Kč
 nový sjezd ke garáži Henčlov, ul. Zakladatelů            

    144 544,00 Kč
 stavební úpravu chodníku – místo pro přecházení 

ul. Šrobárova       95 450,00 Kč 
 opravu chodníku ul. Drážní, Lověšice

      67 797,00 Kč
 opravu chodníku ul. Za Školou, Kozlovice 

      54 692,00 Kč
 vypracování PD na rekonstrukci chodníku 

ul. Jabloňová, Čekyně       35 090,00 Kč
 zpevnění břehu u parkoviště ul. U Stadiónu, 

Žeravice       33 408,00 Kč
 vypracování PD na opravu chodníku a autobusové

zastávky ul. Náves, Žeravice           30 000,00 Kč
 PD na stávající chodník podél areálu MŠ 

Henčlov       20 000,00 Kč
 PD na parkoviště u Denního pobytu ul. Purkyňova

                    20 000,00 Kč
 doplnění PD na rekonstrukci chodníku ul. Jablo-

ňová, Čekyně                     27 830,00 Kč
 opravu 2 ks kanalizačních přípojek, uličních

vpustí, na MK ul. Na Loučkách       25 006,00 Kč
 PD na úpravu chodníku, místo pro přecházení 

ul. Šrobárova                     23 500,00 Kč
 PD na propojovací chodník k bočnímu vstupu 

do domu Gen. Janouška č. 21       24 000,00 Kč
 PD na propojovací chodník ul. Školní, Dluhonice

      22 000,00 Kč
 oprava chodníku ul. Nerudova        14 814,00 Kč
 oprava schodiště ul. Náves, Dluhonice

      16 353,00 Kč
 odstranění části chodníku v havarijním stavu 

ul. Kozlovská-Šrobárova                11 882,00 Kč
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 PD na obslužnou komunikaci a chodník u byto-
vých domů ul. U Rozvodny, Dluhonice

       11 500,00 Kč
Z plánovaných akcí nebyly realizovány např. vybu-
dování parkoviště na ul. Sokolská a Tománkova.

Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet původní:                  100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                   552 500,00 Kč
Čerpání:                   76 534,00 Kč
% čerpání:                   13,4

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  
 vypracování PD – autobusová zastávka na točně  

MHD v Kozlovicích     46 585,00 Kč 
 demontáž autobusového přístřešku MHD, 

Žeravice         12 520,00 Kč
 technickou pomoc řešení autobusové zastávky –

Lověšice                                            7 000,00 Kč 
 vypracování pasportu na autobusovou zastávku 

v Dluhonicích         6 000,00 Kč
 demontáž autobusového přístřešku MHD, 

Lověšice        2 450,00 Kč
 demontáž autobusového přístřešku MHD, Vinary 

        1 979,00 Kč

Železniční dráhy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                           560 000,00 Kč
Plnění:                                                 559 976,00 Kč
% plnění:                                                        100,0

Finanční prostředky byly čerpány na:
 opravu nadjezdu přes železniční trať v Přerově-

Dluhonicích                                 530 176,00 Kč
 využití výluk v síti Správy železničních a dopra-

vních cest                                     25 000,00 Kč
 koordinační činnost v oblasti BOZP na staveništi 

při realizaci stavby         4 800,00 Kč

Celková cena za opravu byla odsouhlasena a poní-
žena dle skutečného množství provedených prací 
z původní ceny 584 706,44 Kč na 530 176 Kč. Cena 
za využití výluk byla rozdělena mezi jednotlivé 
dodavatele jiných staveb, kteří ve stejných termínech 
tyto výluky také využívali a tím ponížena z původ-
ních 60 000 Kč na 25 000. Ceny jsou včetně DPH.

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

Rozpočet původní:                            850 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            860 000,00 Kč
Čerpání:                                             729 703,60 Kč
% čerpání:                                                  84,8

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 vysečení svodnic u otevřených kanalizací –

Dluhonice, Penčice                       77 243,00 Kč

 opravu části zborcené kanalizace ul. Jabloňová, 
Čekyně       36 632,00 Kč

 zřízení nové kanalizační šachty v ul. U Soko-
lovny, Lověšice                     36 085,00 Kč

 úklid naplavenin v lokalitě „Střelnice“ v k. ú. 
Žeravice       24 297,00 Kč

 zajištění podkladů a technické odborné pomoci
lokalita „Střelnice“, k. ú. Žeravice  23 020,00 Kč

 opravu kanalizační šachty a výměnu poklopu 
kanalizace v ul. U Silnice, Lýsky 21 631,00 Kč

 zhotovení revizní šachty na kanalizační přípojku 
v ul. U Silnice, Lýsky       15 065,00 Kč

 vypracování podkladů – prodloužení platnosti po-
volení vypouštění odpadních vod    13 230,00 Kč

 opravu kanalizační šachty, Henčlov – Výmyslov 
      6 292,00 Kč

 ruční kliku pro stavidlo         1 621,00 Kč

Na základě smluv z roku 2009 zajišťovala společnost
VaK Přerov, a. s., provozování kanalizací v místních 
částech (Penčice, Dluhonice, Kozlovice, Čekyně, 
Lýsky), které nejsou napojeny na čističku odpadních 
vod, a to zejména:
 běžnou údržbu,
 laboratorní rozbory odpadních vod,
 provozní kontroly (průtočnost sítě, poklopů, 

revizních šachet a odstranění drobných závad),
 čištění stokových sítí,
 deratizaci,
 uzavírání smluv s odběrateli v souladu se záko-

nem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů,

 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 460 140 Kč. Od října –
listopadu 2015 přešla správa kanalizací Kozlovice   
a Dluhonice do správy VaK Přerov, a. s.

Základní školy

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             118 000,00 Kč
Čerpání:                                                 57 823,00 Kč
% čerpání:                                                      49,0

Finanční prostředky byly použity na kácení stromů 
v areálech základních škol.

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             103 000,00 Kč
Čerpání:                                                 30 819,70 Kč
% čerpání:                                                      29,9
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Finanční prostředky byly čerpány zejména na:
 likvidaci stožárů a původních hnízd bezdrá-

tového rozhlasu v Henčlově           13 758,00 Kč
 opravu veřejného rozhlasu, Vinary 10 758,00 Kč
 zpětnou montáž 1 ks bezdrátového rozhlasového

příjímače – hlásiče, Lověšice       3 025,00 Kč
 opravu veřejného rozhlasu v ul. Pod lapačem, 

Žeravice        2 685,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet původní:                             0,00 Kč
Rozpočet upravený:                   368 500,00 Kč
Čerpání:                     95 570,00 Kč
% čerpání:          25,9 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na opravu 
a likvidaci dětských herních prvků, opravy pískovišť 
a jejich vyčištění.

Veřejné osvětlení

Rozpočet původní:                           7 590 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         9 058 100,00 Kč
Čerpání:                                         7 359 662,00 Kč
% čerpání:                                                    81,2

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

(dále VO) a platby elektrické energie PSP Tech-
nické služby                             6 771 535,00 Kč

 opravy stožárů VO, Přerov    336 339,00 Kč
 opravu VO, ul. Tovární                   47 698,00 Kč
 opravu osvětlení hradeb (vandalismus)

                  42 943,00 Kč
 opravu výložníků světelného signalizačního 

zařízení                                            38 387,00 Kč 
 výměnu zemního kabelu VO ul. U Tenisu 

(připojení VO nové lávky) 32 941,00 Kč
 úpravu signálních plánů světelných signalizač-

ních zařízení                     19 330,00 Kč
 PD na rozšíření VO ul. Osmek        18 150,00 Kč
 PD na rozšíření VO ul. Hliník, Henčlov 

      16 940,00 Kč
 opravu osvětlení hradeb       13 940,00 Kč
 PD na rozšíření VO ul. Kovářská, Popovice 
                                                               13 915,00 Kč

 likvidaci nefunkčního zděného elektrického
rozvaděče v Předmostí         5 945,00 Kč

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                               120 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             120 000,00 Kč
Čerpání:                                               118 757,90 Kč
% čerpání:                                                     99,0

Jednalo se zejména o výdaje na opravu zdi městského 
hřbitova.

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

Rozpočet původní:                              950 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            910 000,00 Kč
Čerpání:                                              629 759,44 Kč
% čerpání:                                                    69,2

Finanční prostředky byly čerpány na:
 úhradu záloh a vyúčtování za elektrickou energii

(Mádrův podjezd a podjezd Kojetínská, nasvět-
lení Městského domu),    430 054,44 Kč

 poplatky za srážkové vody, kašny – vodné, stočné        
                                                           199 705,00 Kč

Komunální služby

Rozpočet původní:                         99 258 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                        99 258 100,00 Kč
Čerpání:                                         98 836 519,00 Kč
% čerpání:                                                     99,6

Technické služby města Přerova s. r. o. (TSMP),
zajišťovaly na základě „Smlouvy o vykonávání sjed-
naných činností pro veřejnou zakázku na provedení 
komunálních 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, svislá a vodorovná dopravní značení na 
komunikacích, zimní údržba komunikací, veřejné 
osvětlení a světelná dopravní signalizace, blokové 
čištění komunikací ve městě i v místních částech, 
sběr psích exkrementů, systém nakládání s komunál-
ním a nebezpečným odpadem, park Michalov, Lagu-
na 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 a smlouvy o dílo. 
V roce 2015 došlo také k navýšení finančních 
prostředků určených na polesí Svrčov.
Lze uvést, že úkoly v oblasti komunálních služeb 
byly pracovníky TSMP plněny ne vždy na dobré 
úrovni. Za sledované období docházelo občas v rám-
ci kontrol ke zjištění nedostatků. Ze strany občanů 
města nebyly řešeny závažnější stížnosti, případné 
požadavky na odstraňování zjištěných nedostatků 
byly operativně řešeny.
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Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                              120 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             230 000,00 Kč
Čerpání:                                                 21 742,30 Kč
% čerpání:                                                       9,5

Finanční prostředky byly čerpány na:
 úpravu kontejnerového stanoviště Husova ul. 
                                                               17 908,00 Kč
 nákup 3 ks nádob 240 l pro odkládání BRKO
                                                                 3 441,00 Kč
 roznášku propagačních materiálů k BRKO
                                                                    393,30 Kč
Nízké čerpání výše uvedených finančních prostředků 
bylo zapříčiněno uzavřením nájemní smlouvy
s TSMP, na základě které došlo k ukončení nákupů 
odpadových nádob na komunální odpad a sběrné 
nádoby byly statutárnímu městu Přerov pronají-
mány.

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
(EKO-KOM)

Rozpočet původní:                           2 400 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 041 900,00 Kč
Čerpání:                                             225 795,80 Kč
% čerpání:                                               11,1

Finanční prostředky byly čerpány na:
 úpravu a rozšíření kontejnerového stanoviště       

U Tenisu 10                                    77 046,80 Kč
 zpracování PD kontejnerového stanoviště              

U Tenisu 10                   30 000,00 Kč
 PD na kontejnerové stanoviště ul. Kozlovská 1-5  

     29 645,00 Kč
 PD na kontejnerové stanoviště ul. Lapač, Žera-

vice     20 000,00 Kč
 PD na úpravu kontejnerového stání na tříděný 

komunální odpad, ul. V. Dlážka 3   19 965,00 Kč
 vybudování kontejnerového stanoviště,

ul. U Žebračky                                 13 686,00 Kč
 PD na úpravu kontejnerového stání na tříděný 

odpad, ul. Tománkova                       6 534,00 Kč

V roce 2015 byla od akreditované obalové společ-
nosti EKO-KOM, a. s., přijata odměna v celkové výši 
4 815 159 Kč za zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů. Tyto prostředky byly účelově vázány 
na financování akcí spojených se separací komunál-
ního odpadu. Částka 225 795,80 Kč byla použita na 
vypracování 7 výše uvedených PD pro úpravu kontej-
nerových stanovišť a realizaci úprav kontejnerových 
stání. Z důvodu předání některých PD v závěru roku
(a některé ještě nebyly vypracovány), byla realizace 
úprav stanovišť přesunuta na rok 2016. 
Další účelové prostředky od firmy EKO-KOM, a. s., 
ve výši 358 100 Kč byly čerpány prostřednictvím 
TSMP na vypracování PD pro úpravu kontejne-
rových stanovišť na ul. Nerudova a Malá Dlážka 10.

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

Rozpočet původní:                               150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             150 000,00 Kč
Čerpání:                                              143 440,00 Kč
% čerpání:                                                 95,6

Finanční prostředky byly čerpány zejména na 
likvidaci nepovolených skládek (ul. Tovačovská, 
Kojetínská, U Tenisu, Želátovská, Purkyňova, Vaň-
kova a v Předmostí).

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

Rozpočet původní:                           5 372 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                          9 051 100,00 Kč
Čerpání:                                         5 878 409,49 Kč
% čerpání:                                                   64,9

Finanční prostředky byly čerpány zejména na tyto 
akce:
 kácení a ořezy stromů                    502 807,00 Kč
 odstraňování následků ledové kalamity            
                                                          486 725,00 Kč
 TSMP – ztráta z provozu veřejných WC

    338 408,00 Kč
 pěstební opatření dle znaleckých posudků 

    252 709,00 Kč
 výměna písku v pískovištích        155 485,00 Kč
 odchyt holubů a sběr vajíček   183 130,00 Kč
 údržba předaných ploch Popovický kopec

     69 910,00 Kč
 PD dřevěné mostky v parku Michalov

      68 509,00 Kč
 deratizace veřejných ploch     66 550,00 Kč
 oprava herních prvků a pískovišť na území města

     36 264,00 Kč
 sečení nepředaných ploch       28 452,00 Kč
 správa a údržba skleníku v Michalově

      27 617,00 Kč
 pokosení ploch kolem cyklostezky směr Grymov

      26 244,00 Kč
 oprava informačních tabulí na naučných stezkách

                                               21 901,00 Kč
 provizorní zabezpečení havarijního stavu jezu na 

toku Olešnice v Penčicích               19 995,00 Kč
 oprava herních prvků na hřištích Budovatelů –

kolotoč, Vaňkova – desky, oprava oplocení sítě, 
Trávník – desky, nátěry       16 317,00 Kč

 oprava herních prvků, pískovišť a laviček na 
území města Přerova       15 948,00 Kč

 dodání materiálu na úpravu dvorního traktu na 
ul. Kojetínská, (spolupráce s organizací Člověk 
v tísni)         8 857,00 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 
2015 činnosti na úseku správy a údržby veřejné 
zeleně na části města Přerova dle uzavřené smlouvy
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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, likvidace dětských hřišť byly zajišťo-
vány na základě objednávek, případně výběrového 
řízení (např. náhradní výsadby, výměna písku 
v pískovištích). Smluvní práce byly provedeny ve 
sjednaných termínech a dobré kvalitě, případné nedo-
statky byly operativně odstraněny. Firma spolehlivě 
reagovala i v případě havárií jak z vlastní iniciativy, 
tak z podnětu správce majetku či občanské veřejnosti. 

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

Rozpočet původní:                                 10 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                               68 100,00 Kč
Čerpání:                                                 46 312,00 Kč
% čerpání:                                                     68,0

Finanční prostředky fondu Útulek pro zvířata byly 
čerpány zejména na:
 nákup devítiboxu pro kočky       27 225,00 Kč
 kastraci koček    13 000,00 Kč
 nákup čipů pro psy       6 087,00 Kč

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520)

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitel-
nými odpady

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 300,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,00

V areálu kompostárny se propadla asfaltová plocha. 
Společnost PSS Přerovská stavební, a. s., která reali-
zovala tuto stavební akci, propadlou část zasypala   
a vyasfaltovala. Závada byla odstraněna v rámci 
reklamace, proto finanční prostředky na tuto akci
nebyly čerpány.

Revitalizace parku Michalov

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 051 000,00 Kč
Čerpání:                                               974 835,62 Kč
% čerpání:                                                     92,8

Bylo vykáceno 15 ks havarijních dřevin, pěstební 
opatření bylo zrealizováno na 120 stromech a vysa-
zeno bylo 45 nových stromů. Tímto opatřením se 
zajistila stabilizace zeleně v parku. Na akci byl čerpán 
dotační příspěvek ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 691 372 Kč.

Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         4 000 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 934 662,48 Kč
% čerpání:                                                     48,4

V rámci akce bylo vykáceno 101 ks dřevin, u 255 ks 
bylo provedeno pěstební opatření, vysazeno bylo 
103 ks nových stromů a 775 ks keřů a obnoveno 
6 740 m2 travnatých ploch. Toto opatření zajistí stabi-
lizaci parku na další období. Na akci byla čerpána 
neinvestiční dotace z Operačního programu životního 
prostředí ve výši 1 167 650,82 Kč a 83 403,63 Kč.

Systém pro separaci a svoz BRKO

Rozpočet původní:                            2 043 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 413 300,00 Kč
Čerpání:                                               764 720,00 Kč
% čerpání:                                                     54,1

Finanční prostředky byly použity na nákup kompos-
térů a kompostovacích sil.

Předlažby chodníků – Penčice, ul. Tršická

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            477 700,00 Kč
Čerpání:                                               322 666,39 Kč
% čerpání:                                                     67,5

Finanční prostředky byly čerpány na opravu části 
chodníku v Penčicích (od začátku obce). Cena dle 
projektové dokumentace byla stanovena ve výši 
489 880 Kč. Aby byly zajištěny finanční prostředky 
v plné výši, z prostředků místní části Penčice bylo 
dodatečně převedeno 13 000 Kč (po uzavření smluv 
o dílo tato částka převedena místní části zpět). Veřej-
nou zakázkou byla tato stavební akce vysoutěžena 
s cenou ve výši 313 928,39 Kč. Dále byla hrazena 
činnost koordinátora BOZP na staveništi ve výši 
7 838 Kč a nájem dotčeného pozemku po dobu stavby 
se Správou silnic Olomouckého kraje ve výši 900 Kč. 

Vybudování 4 parkovacích míst na ul. Purkyňova 16

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                            500 000,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,00

Finanční prostředky byly určeny na vybudování 
4 parkovacích míst před objektem Denního pobytu 
na ul. Purkyňova 16 pro potřeby Sociálních služeb 
města Přerova.
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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 31.12.2015:  
 bytové jednotky celkem 1 428, z toho např.:
- školnické byty (ZŠ Předmostí, Sportovní 1)     1
- ostatní byty (areál kina Hvězda)                       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                    126
 nebytové prostory                                              87
 ostatní objekty                                                  1    104 

Oddělení se spolupodílelo na správě polyfunkčního 
domu č. p. 3119 na nábřeží PFB s 31 bytovými 
jednotkami, který je ve spoluvlastnictví statutárního 
města Přerova a Bytového družstva Přerov, jež je 
oficiálním správcem. Dále se přímo či nepřímo 
spolupodílelo i na správě dalších cca 50 nebytových 
prostor, jako jsou kryty CO, výměníkové stanice, 
kotelny, objektové předávací stanice apod., umístě-
ných jak v domech města, tak v domech privatizo-
vaných. Město Přerov je i nájemcem bezbariérového 
bytu v domě Dvořákova 1 (bývalá porodnice, vlastník 
Areál volného času s. r. o.), přičemž s uživatelkou 
bytu byla sjednána podnájemní smlouva. Jedná se 
o první a zatím jediný případ tohoto druhu, vyplý-
vající z ujednání v kupní smlouvě mezi statutárním 
městem Přerov a nynějším vlastníkem. 
Oddělení zajistilo na základě smluv o dílo realizaci 
10 staveb (akcí) v rozsahu 100 – 500 tis. Kč bez DPH
a 2 staveb (akcí) v rozsahu nad 500 tis. Kč bez DPH.
V souvislosti se správou a údržbou majetku města 
bylo:
 vystaveno 711 objednávek, 
 vystaveno cca 1 980 platebních poukazů,
 likvidováno cca 1 560 faktur,
 uzavřeno 428 nájemních smluv včetně příslušných 

evidenčních listů k bytovým jednotkám,
 u 438 bytů bylo provedeno zvýšení nájemného       

o roční míru inflace za rok 2014 (0,4 %).

Příjmová část rozpočtu

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

Rozpočet původní:                        27 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                       27 699 000,00 Kč
Plnění:                                             28 004 337,60 Kč
% plnění:                                                    101,1

V této částce je zahrnuto vybrané nájemné z bytů 
v roce 2015 a příjmy, kdy byly započteny přeplatky 
z vyúčtování služeb za rok 2014 na úhradu dluhů na 
nájemném z minulých období.
Plánování výše příjmů z pronájmu bytů je velmi 
složité. Platební morálka nájemců v obecních bytech 
se v průběhu kalendářního roku mění. V průběhu 
roku byl plánovaný rozpočet opakovaně upravován. 
S ohledem na zkušenosti s úhradou nájemného         
v měsíci prosinci každého roku byl plán ponechán
o něco nižší. Úhrada nájemného v uvedeném měsíci 
byla o cca 300 tis. Kč vyšší, než byl předpoklad. 
Dne 05.02.2015 bylo schváleno zvýšení nájemného 
u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statu-
tárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva 
obsahuje inflační doložku, vyjma bytů, které se 
nachází v domech s pečovatelskou službou, o roční 
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 
kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za rok 2014, tedy o 0,4 %, a to s účinností 
od 01.05.2015. V bytech, kde byla aplikována 
inflační doložka činilo nájemné 49,43 Kč/m2 u stan-
dardních bytů a 44,48 Kč/m2 u bytů se sníženou 
kvalitou.

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  
(nebytové prostory) 

Rozpočet původní:                            2 600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 891 000,00 Kč
Plnění:                                               2 963 558,69 Kč
% plnění:                                                     102,5

Jednalo se o vybrané nájemné z nebytových prostor 
(2 921 894,69 Kč) a dále o příjmy, kdy byly započ-
teny přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2014 na 
úhradu dluhů na nájemném z minulých období
(41 664,00 Kč). Nájemné nebytových prostor bylo 
plánováno s ohledem na schválený prodej nebyto-
vých prostor. 

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

Rozpočet původní:                 2 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                3 160 000,00 Kč
Plnění:                  3 396 608,00 Kč 
% plnění:              107,5 

V této částce je zahrnuto vybrané nájemné z bytů 
v domech s pečovatelskou službou (3 385 062 Kč)
a dále příjmy, kdy byly započteny přeplatky z vy-
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účtování služeb za rok 2014 na úhradu dluhů na 
nájemném z minulých období. 
U bytů zvláštního určení v domech zvláštního určení 
s pečovatelskou službou (DPS) činí od 01.06.2013 
nájemné 35 Kč/m2 a u bezbariérových bytů bylo 
nájemné v roce 2015 jen 18,93 Kč/m2 a 19,61 Kč/m2, 
jelikož se na tyto byty nevztahoval zákon 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění 
pozdějších předpisů. 
U DPS nedošlo k navýšení o inflaci od 01.05.2015, 
kdy byly tyto byty pro rok 2015 s ohledem na téměř 
nulový přínos z navyšování o inflaci vyřazeny. 
U bytů v DPS závisí plnění příjmů na množství 
uzavřených nových nájemních smluv k bytům, které 
byly doposud pronajaty za původní nájemné cca 19 
až 20 Kč/m2. V případě nově uzavřené nájemní 
smlouvy se nájemné navyšuje na částku aktuálního 
nájemného navýšeného v roce 2014 o roční míru 
inflace tj. na 35,49 Kč/m2.

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

Rozpočet původní:                          21 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        22 866 500,00 Kč
Plnění:                                          24 203 247,29 Kč
% plnění:                                                    105,8

Jednalo se o zálohy na teplo, vodné, stočné, společ-
nou 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 nájem-
ce vždy jednou za rok. Rozúčtování služeb upravuje 
zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé 
otázky související s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty. 
V něm jsou popsány zásady a pravidla pro vyúčto-
vání všech služeb a dodávek, které poskytuje 
vlastník domu uživatelům jednotlivých bytů a neby-
tových prostor, nedohodnou-li se pronajímatel a nad-
poloviční většina nájemců v domě jinak. 
Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných    
s užíváním bytu se stanoví jako 1/12 předpoklá-
daných ročních nákladů a dle počtu osob hlášených 
v bytě, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel 
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 má 
právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře 
odpovídající změně ceny služby nebo z dalších 
oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo 
kvality služby, změny v počtu osob v bytě. V této 
částce jsou zahrnuty zejména:
 vybrané zálohy na služby poskytované s nájmem 

bytů                                          15 449 774,41 Kč

 příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 
s nájmem bytů v DPS                     5 372 419 Kč

 příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 
s nájmem nebytových prostor     1 928 651,52 Kč

Jednalo se o vybrané zálohy od nájemců bytů a neby-
tových prostor za teplo, vodu včetně stočného, 
poplatek za odvod dešťových vod, elektřinu, plyn 
a ostatní služby (výtahy, komíny apod.). Dále se 
jednalo o použité přeplatky z vyúčtování služeb na 
dluhy na služby spojené s užíváním prostoru a pře-
platky z vyúčtování služeb týkajících se neprodaných 
bytů v prodaných domech, kde vyúčtování služeb 
prováděl jiný správce. Dále jsou na této položce 
evidovány příjmy, kdy byly městu zaslány přeplatky 
služeb dodavatelům z minulého roku a kdy nájemci 
provedli úhradu vystavených faktur z minulých let. 
Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 452 402,36 Kč.  

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

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              0,00 Kč
Plnění:                            400,00 Kč 
% plnění:                    -

Jednalo se o příjem z uhrazeného poplatku za 
podanou žádost na výměnu bytu. Tento poplatek činí 
200 Kč za 1 žádost. 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

Rozpočet původní:                               0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             0,00 Kč
Plnění:                        1 316,00 Kč 
% plnění:                    -

Jednalo se o příjem z pronájmu společných částí 
domu (reklamních vitrín) u objektu Žerotínovo 
nám. 15, vyplývajícího z vlastnictví nebytové jed-
notky statutárního města Přerova v tomto domě.
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Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí  

Rozpočet původní:                            1 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 110 000,00 Kč
Plnění:                                              1 109 640,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

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
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 dne 16.06.2014. Kupní 
ceny za převod bytových jednotek (níže uvedených) 
byly uhrazeny až v roce 2015. Uhrazené ceny 
bytových jednotek byly poníženy o ceny pozemků. 
Z toho důvodu je rozdíl mezi vydraženou cenou 
a výší plnění dané položky.

Výběrové řízení tzv. obálkovou metodu s termínem podání přihlášek do 23.05.2014 – seznam prodaných 
bytů s uvedením cen

adresa č. bytu velikost bytu cena minimální nabídnutá cena

Jižní čtvť III, č. p. 2520, č. or. 8 2 2 + 1  (55,91 m²) 330 000,00 380 000,00

Jižní čtvrť III, č. p. 2519, č. or. 9 4 2 + 1  (53,43 m²) 342 000,00 390 000,00

Jižní čtvrť III, č. p. 2519, č. or. 9 5 2 + 1 (54,82 m²) 318 000,00 366 000,00

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

DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY

K 31.12.2015 bylo evidováno 389 dlužníků (dluhy 
na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 
jednotkách), z toho u 201 dlužníků je dluh do výše 
15 000 Kč, u 133 dlužníků ve výši 15 001 Kč až 

50 000 Kč, 44 dlužníků dluží v rozmezí 50 001 Kč 
až 100 000 Kč a 11 dluží více jak 100 001 Kč. 
Porovnání počtu dlužníků s roky 2013 a 2014 je 
uvedeno v následující tabulce.

dlužná částka v Kč
počet dlužníků

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

do 15 000 215 191 201

15 001 až 50 000 148 144 133

50 001 až 100 000 38 47 44

100 001 a více 11 8 11

celkem 412 390 389

Z 389 dlužníků již 293 nebydlí v bytech, na které se 
dluh váže. K 31.12.2015 bylo sepsáno 5 výpovědí 
z nájmu bytů, bylo podáno 7 žalob o vyklizení bytu, 
dále bylo podáno 36 návrhů na nařízení exekuce 

(vymáhání dlužných částek přes exekutorskou 
kancelář), ve 3 případech byla pohledávka přihlá-
šena k insolvenčnímu řízení, v 10 případech bylo 
provedeno vyklizení bytu (viz tabulka).

E X E K U C E  (vystěhování)

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Uskutečněné exekuce 19 5 10

Byt předán dobrovolně - - -

Exekuce neuskutečněna - 3 -

celkem nařízené exekuce 19 8 10
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Dlužné nájemné + služby k 31.12.2015 za byty (údaje v Kč)

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem

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

1993 – 1998 k 31.12.2015 5 367,00 9 852,00          3 578,00 18 797,00

1999 – 2014 k 31.12.2015 5 835 597,51 3 202 772,74    949 137,79 9 1997 508,04

celkem k 31.12.2015 5 840 964,51 3 212 624,74    952 715,79 10 006 305,04

DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2015 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč) 

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem

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

1993 – 1998 k 31.12.2015        2 442,00      0,00              0,00 2 442,00

1999 – 2014 k 31.12.2015      423 654,00    70 344,00   2 413,00      496 411,00

celkem k 31.12.2015      426 096,00    70 344,00   2 413,00      498 853,00

Mimo výše uvedené dluhy evidovalo a vymáhalo
oddělení bytové správy k 31.12.2015 poplatky         
a úroky z prodlení, přefakturace spojené s bydlením 
a náklady spojené s podáním žalob. Část dluhů byla 
také převedena na podrozvahový účet statutárního 
města Přerova. Jejich výše k 31.12.2015 činila:
 byty – poplatek z prodlení (poplatky z prodlení 

k dlužným platbám jak na nájemném, tak na 
službách spojených s užíváním bytu včetně dluž-
ného vyúčtování služeb)          53 486 762,94 Kč

 nebytové prostory – úrok z prodlení (poplatky 
z prodlení k dlužným platbám jak na nájemném, 
tak na službách spojených s užíváním nebytového 
prostoru včetně dlužného vyúčtování služeb)

                                                            170 124,00 Kč
 kolkovné (soudem přiznané náklady soudního 

řízení)                                         1 030 303,50 Kč
 dluhy na žaloby (jednalo se o evidované dluhy za 

nájemníky). Po provedení rozboru plateb JUDr. 
Dutkovi byly paušální platby za sepsání žaloby 
JUDr. Dutkem zaúčtovány do účetnictví statutár-
ního města Přerova jako pohledávky. Tyto
pohledávky jsou vymáhány u nájemců, na které 
byla žaloba podána.                       236 434,00 Kč

 přefakturace – přefakturované pohledávky za 
nahozené jističe, za náklady spojené s exekucí, 
přefakturace nákladů za spotřebu některých 
energií v případě vzniku nového společenství 
vlastníků bytových jednotek apod. Z celkové 
částky byla částka 416 512,82 Kč vystavena ještě 
za Domovní správy města Přerova a zbývající 
část ve výši 350 536,60 Kč byla vystavena již po 
30.06.2012.                                    767 049,42 Kč

 poplatek z prodlení vyčíslený k přefakturacím
                 62 861,35 Kč

 pohledávky převedené na podrozvahu města
             3 776 591,39 Kč

Výdajová část rozpočtu

Bytové hospodářství 

Rozpočet původní:                         29 176 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        35 709 200,00 Kč
Čerpání:                                          30 417 901,17 Kč
% čerpání:                                                     85,2

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 objektechbydlení, bytových jednotkách.
V rámci služeb byly finanční prostředky čerpány
především na: 
 poplatky za správu u privatizovaných domů      

  502 335,00 Kč
 právní služby   392 887,00 Kč
 testy, odstranění a prevence legionelly 

     21 956,00 Kč
 periodické revize plynoinstalace   117 660,40 Kč
 vyčištění dešťových žlabů a dešťových lapačů 

splavenin                 100 335,00 Kč
 údržbu zeleně                     53 731,00 Kč
 držení havarijní služby elektro        53 724,00 Kč
 revize hasicích přístrojů a začlenění požárních 

nebezpečí       53 157,80 Kč
 deratizace                      46 675,80 Kč
 držení havarijní služby plyn a voda 39 735,00 Kč
 revize hromosvodů     36 906,72 Kč
 revize plynoinstalací volných bytů před přidělením 

                    19 200,00 Kč
 Jižní čtvrť IV/1, 2, 3 – PD na výměnu elektrické

instalace ve společných prostorách domu 
     15 000,00 Kč

 úklid sněhu       14 567,75 Kč
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 Gen. Štefánika 4 – projektová dokumentace na 
výměnu elektrické instalace v společných prosto-
rách domu                    11 304,35 Kč

 odečty a vyúčtování topení         5 672,20 Kč

Dále bylo zajištěno provedení revizí plynoinstalací 
a elektroinstalací, čištění dešťových žlabů, čištění 
kanalizace, úklidy holubího trusu, postřiky proti 
štěnicím, likvidace vos, posudky, vyklizení bytů, 
půd, sklepů apod. Samostatně byly vedeny náklady 
za sepsané žaloby za vzniklé dluhy spojené s bydle-
ním a tyto náklady ve výši 102 487,00 Kč budou 
vymáhány po dlužnících. 
V rámci oprav a údržby včetně odstraňování havárií 
u bytů byly realizovány například tyto akce:
 Jižní čtvrť I-IV – zajištění přívodu vzduchu pro 

plynové spotřebiče v provedení „B“ (otvory, 
mřížky)                                          308 689,90 Kč

 Jižní čtvrť II-IV – výměna přístupů na půdu 
                  267 212,06 Kč

 Kratochvílova 20 – opravy sklepů v uliční části 
domu      259 580,30 Kč

 Gen. Štefánika 4 – výměna elektroinstalace spo-
lečné prostory                                252 139,82 Kč

 více domů – opravy volných bytů 228 062,25 Kč
 Gen. Štefánika 4 – výměna vstupních dveří do 

bytů       204 654,00 Kč
 Jižní čtvrť I-IV – zajištění přívodu vzduchu 

okenními štěrbinami                    193 913,00 Kč
 Jižní čtvrť IV/1, 2, 3 – výměna elektroinstalace 

společné prostory (1.část)             175 032,30 Kč
 více domů – dodání, montáž a výměny rozdělo-

vačů topných nákladů   147 526,75 Kč
 více domů – výměna poštovních schránek 

    140 678,35 Kč
 Jižní čtvrť II/5 – oprava bytu č. 38 

   115 458,85 Kč
 Jižní čtvrť II/5 – el. příprava pro datové rozvody 

vč. zednických prací     114 197,99 Kč
 Jilemnického 7, Žižkova 1 – výměna oken 

u 3 bytů    109 872,00 Kč
 Denisova 6 – oprava volného bytu č. 14       

      92 182,85 Kč
 opravy požárních zařízení       73 858,28 Kč
 Osmek 5 – oprava lodžií nad vstupem do domu 

    68 798,75 Kč
 více domů – opravy hromosvodů    57 074,19 Kč
 Kopaniny 8, 10, 12, 14 – malba společných 

prostor domů       55 648,00 Kč
 Jižní čtvrť II/5 – malba společných prostor domu
                                                               55 070,00 Kč
 Jižní čtvrť II/7, 8 – celková oprava dilatace mezi 

domy       51 977,70 Kč
 Kratochvílova 14, 20 – výměna světel u společ-

ných prostor                   51 408,45 Kč
 Jižní čtvrť II/5 a IV/1, 2 – oprava schodišťových 

stupňů u vstupu do domů                47 260,50 Kč
 B. Němcové 15 – odstranění revizních závad na

plynoinstalaci vč. výměny zařizovacího předmětu 
                    46 710,70 Kč 

 více domů – odstranění revizních závad na 
plynoinstalaci                                44 771,80 Kč

 Kratochvílova 20 – malba společných prostor 
                                                               38 458,00 Kč
 Kojetínská 5 – montáž rozvodů včetně domácích 

telefonů      34 148,22 Kč
 Osmek 5 – odstranění havárie na kanalizační 

stupačce       30 228,90 Kč
 výměny vodoměrů       28 186,60 Kč
 Jižní čtvrť II/13 – demontáž přístřešku na uhlí 

      25 666,90 Kč
 Kainarova 12 – osekání omítky, okapová stříška 

     25 491,90 Kč
 Denisova 12 – oprava volného bytu č. 2 

      24 145,55 Kč
 Kratochvílova 22 – malování společných prostor 
                                                               22 181,01 Kč
 Gen. Štefánika 7 – oprava ležaté kanalizace 

      21 318,70 Kč
 Jižní čtvrť IV/17 – výměna vany a umyvadla 

v bytě č. 3      15 585,95 Kč
 Trávník 1 – oprava PVC         9 219,55 Kč

Dále byly prováděny opravy malého rozsahu, výměny 
zařizovacích předmětů, odstraňování havárií, zajiš-
tění volných bytů, aktuální opravy a údržba plyno-
instalací, zdravoinstalací, elektroinstalací, porevizní 
opravy, zednické práce, nátěry konstrukcí, výměny 
podlahových krytin, malby, výměny klempířských
prvků, stolařské a zámečnické práce, opravy střešní 
krytiny, výtahů, dveří apod.

Nebytové hospodářství   

Rozpočet původní:                           3 839 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          5 752 400,00 Kč
Čerpání:                                           4 441 981,47 Kč
% čerpání:                                                    77,2

Výdaje byly čerpány zejména na opravy, údržbu      
a 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)     

  130 417,00 Kč
 revize hromosvodů         7 986,00 Kč
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 deratizace                       6 509,80 Kč
 čerpání vody z úkrytu CO, Bartošova 10 

                    3 533,00 Kč
 Jateční 22 – čištění kanalizace           1 100,00 Kč

Dále bylo zajištěno provedení úklidu a dezinfekce 
nebytových prostor, revize hasicích přístrojů, požární 
vody, prevence požární ochrany apod. V rámci oprav 
a údržby byly realizovány například tyto akce:
 Kozlovská 17 – výměna 4 kusů garážových vrat  

                114 630,80 Kč
 Žerotínovo nám. 4 – oprava terasy  44 550,00 Kč
 Tyršova 68 – oprava střechy garáže 

      22 590,00 Kč
 Kratochvílova 20 – úpravy elektroinstalace, revize 

a opravy WC                                   20 176,55 Kč
 Želatovská 12 – výměna rozvodů elektroinstalace

     17 529,45 Kč
 Palackého 1 – výměna plynového topidla  

     13 832,72 Kč
 opravy hromosvodů       12 826,00 Kč
 Palackého 1 – výměna PVC        12 639,90 Kč
 Palackého 1 – provedení mříží        12 520,00 Kč
 Kratochvílova 20 – oprava prodejny
                                                               10 895,10 Kč
 Jateční 22 – oprava sklepa a komínu 9 223,83 Kč
 Velká Dlážka 46, 48 – montáž rozdělovačů 

topných nákladů      5 647,07 Kč
Dále byly prováděny menší opravy střech, výměny 
elektrických rozvodů, drobné zednické opravy, opra-
vy vodoinstalací, zámečnické práce, opravy hasících 
přístrojů, odstranění závad plynoinstalací a údržba 
malého rozsahu apod. 

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení 

Rozpočet původní:                            6 590 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         8 412 800,00 Kč
Čerpání:                                       7 286 257,58 Kč
% čerpání:                                                    86,6

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod. 
realizované v domech zvláštního určení, v bytových 
jednotkách zvláštního určení s pečovatelskou služ-
bou. Finanční prostředky byly v roce 2015 čerpány 
především na:
 testy, odstranění a prevence legionelly 

      76 647,30 Kč
 údržbu zeleně                        47 794,00 Kč
 revize hasicích přístrojů a začlenění kategorie 

požárních nebezpečí                       24 793,20 Kč
 Fügnerova 1 – revizi a kontrolu zabezpečovacího 

elektronického požárního systému  11 603,00 Kč
 odborné zkoušky výtahů     11 325,60 Kč
 vyčištění dešťových žlabů a dešťových lapačů 

splavenin      10 627,00 Kč
 revize hasicích přístrojů, začlenění do kategorie 

požárního nebezpečí                        18 809,20 Kč
 revize elektroinstalace           9 329,10 Kč

 Trávník 1 – projektovou dokumentaci na rekon-
strukci bytového jádra                       8 470,00 Kč

 úklid sněhu           5 739,25 Kč
 deratizace         5 013,60 Kč
Dále bylo zajištěno čištění kanalizace, revize hromo-
svodů, posudky, vyklizení sklepů, úklidy apod. 

V rámci oprav a údržby včetně odstraňování havárií 
byly finanční prostředky čerpány především na: 
 Jižní čtvrť I/25 – opravu výtahu     82 860,95 Kč
 U Žebračky 18, byt č. 32, 52, 57, 59 – výměnu

sprchových vaniček včetně provedení obkladu 
                    54 889,50 Kč

 více bytů – úpravy elektroinstalace včetně revize
                    67 578,84 Kč

 více bytů – výměny zařizovacích předmětů  
                    61 877,91 Kč

 více domů – opravy a doplnění hasicích přístrojů, 
požární pásky do dveří       45 947,94 Kč

 Jižní čtvrť I/25 – odstranění vlhkosti v suterénu                                                
      45 975,85 Kč

 výměny vodoměrů        37 392,75 Kč
 Trávník 1 – opravu chodníku v dvorní části  

      17 840,24 Kč
 Fügnerova 1 – opravu volného bytu č. 17      

      17 077,50 Kč
 Trávník 1 – výměnu stoupacího rozvodu teplé 

vody                    16 668,10 Kč
 Jižní čtvrť I/25 – výměnu nouzového osvětlení      

      14 244,71 Kč
 Tyršova 68 – opravu a nátěr kovové stříšky        

u vstupu do domu         11 458,60 Kč
 Trávník 1 – opravu PVC          9 219,55 Kč
 Jižní čtvrť I/25, volný byt č. 28 – výměna WC 

mísy, baterie a umyvadla         5 952,00 Kč
 Jižní čtvrť I/25, byt. č. 5, 7 – výměna a oprava 

dveří                                                  5 745,00 Kč
Dále byly prováděny opravy malého rozsahu, odstra-
ňování havárií, aktuální opravy a údržba zdravo-
instalací i elektroinstalací, zednické práce, opravy 
hromosvodů, opravy balkonů, oken a dveří, stolařské 
a zámečnické práce, oprava střechy apod. 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540)

Opravy volných bytů na Jižní čtvrti a nám. Fr. 
Rasche (FMB)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             700 000,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                       0,00

Tyto finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu 
rekonstrukce volných bytů v rozsahu oprav podlah 
a elektroinstalace včetně prací souvisejících. Akce 
byla soutěžena a následně dne 19.11.2015 uzavřena 
smlouva o dílo. Finanční prostředky na tuto akci 
byly rezervovány částečně v provozním rozpočtu 
oddělení bytové správy na rok 2015 a částečně 
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v rozpočtu akcí nad 500 tis. Kč na rok 2015. Reali-
zace díla byla zahájena dne 30.11.2015 a dokončení 
prací dle smlouvy o dílo je v 02/2016. 

Oprava elektroinstalace v domě Jižní čtvrť 
II/6, 7, 8, 9

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             540 000,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                       0,00

Finanční prostředky budou použity na úhradu oprav 
elektroinstalace společných prostor včetně prací 
souvisejících. Akce byla soutěžena a následně dne 
19.11.2015 uzavřena smlouva o dílo. Dokončení 
prací dle smlouvy o dílo je v 03/2016. 

Zprávu podal: Mgr. Zdeněk Vojtášek
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
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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 Hranic-
ká 14) v právní subjektivitě. ZŠ a MŠ Hranická 
měla odloučená pracoviště MŠ v objektech: 
 MŠ Čekyně, Jabloňová 4,
 MŠ Vinary, Za humny 1,
 MŠ Předmostí, Pod skalkou 13,

 mateřské školy (dále MŠ) – 11 MŠ v právní sub-
jektivitě, z toho 6 MŠ mělo odloučená pracoviště: 
 MŠ Píšťalka Přerov, Máchova 8, v objektu 

Přerov, Na odpoledni 16,
 MŠ Přerov, Kouřílkova 2, v objektu Přerov, 

Jasínkova 4, 
 MŠ Újezdec, Hlavní 61, v objektu Lověšice, 

Mírová 19,
 MŠ Přerov, Optiky 14, v objektu Kozlovice, 

Grymovská 21, 
 MŠ Přerov, Máchova 14, v objektu Přerov, 

Sokolská 26,
 MŠ Přerov, U tenisu 2, v objektu Henčlov, 

Zakladatelů 9. 
ZŠ i 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.,

 2 rotující údržbáři – v objektu Smetanova 7, 
jednalo se o zajištění drobné údržby dle požadav-
ků ředitelek jednotlivých MŠ, průběžné úhrady
faktur, harmonogramy prací, inventarizaci 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 kontro-
la 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
(52)

vedoucí odboru
(1)

oddělení
sociálních věcí                   
a zdravotnictví
(29 z toho 19 SPOD)

oddělení
sociální prevence              

a pomoci
(11)

oddělení
školství a mládeže

(11)
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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, rozšiřo-
vání, slučování či rušení škol a školských zařízení, 
zápisy do ZŠ i MŠ, vztahy mezi obcemi, zasílání 
a vyúčtování finančních prostředků pro soukromé 
školy, různé propočty a podklady zejména náklado-
vosti vytápění a údržby, dále odpisy movitého 
i nemovitého majetku, inventarizace, činnost spojená 
s provozem prádelen a příspěvkové organizace
Městská knihovna v Přerově. Oddělení se zabývalo
také možnostmi spolupráce a případným zapojením 
školských organizací a MěK do projektů v rámci 
kraje či Evropské unie, připravovalo podklady pro 
výbor pro školství a sport, provádělo předběžnou, 
průběžnou i následnou kontrolu školských pří-
spěvkových organizací a MěK, průběžně 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, ostatní osobní 
náklady (dále jen OON), odvody a ostatní neinves-
tiční výdaje (dále jen ONIV)) a tyto předávány
Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Byla prová-
děna kontrola statistických výkazů a zpracovaná data 
z dokumentace a evidence předávána na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto činnosti byly 
prováděny jak vůči školám a školským zařízením 
zřízeným statutárním městem Přerov, tak i těm 
zřízeným obcemi spadajícími pod statutární město
Přerov jako obec s rozšířenou působností. Zpracová-
vány byly také návrhy platů a odměn ředitelům škol 
a školských zařízení, byla prováděna šetření o platech
pro Informační systém o platech pro Ministerstvo
financí, zajišťována vyhlášení konkursních řízení na 
volná pracovní místa ředitelů škol a školských 
zařízení a zpracovávány podklady k hodnocení
jejich práce.
Pracovnice, zabývající se sportem a tělovýchovou,
v rámci samosprávy zpracovávala dotace, zejména 
pro sportovní a volnočasové organizace. Po posou-
zení komise, schválení RM a ZM a po pečlivém 
ověření totožnosti subjektu, byly finanční prostředky 
poskytovány na základě smluv jednotlivým žadate-
lům a následně prováděna jejich kontrola. Zpracová-
vány byly podklady pro financování kroužků ZŠ.

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 
prádla)

Rozpočet původní:                               818 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                             781 500,00 Kč
Plnění:                                                  781 330,52 Kč
% plnění:                                                     100,0

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 21% DPH 
v prádelnách statutárního města. 

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

Rozpočet původní:                               237 900,00 Kč
Rozpočet upravený:                             289 400,00 Kč
Plnění:                                                  274 964,00 Kč
% plnění:                                                    95,0

MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů MŠ. ZŠ a MŠ Hra-
nická měla mylně rozděleny odvody mezi ZŠ a MŠ, 
které již nebylo možno upravit ZM. U ZŠ byl
naopak odvod vyšší.

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

Rozpočet původní:                            2 566 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 807 900,00 Kč
Plnění:                                               2 827 391,00 Kč
% plnění:                                                   100,7

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů ZŠ. 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS)

Rozpočet původní:                               399 800,00 Kč
Rozpočet upravený:                             408 100,00 Kč
Plnění:                                                  408 020,00 Kč
% plnění:                                                     100,0
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ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015
za děti a žáky školských organizací všech zřizova-
telů. Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti 
na naplňování investičního fondu ZŠS. 

Odvody příspěvkových organizací (Městská kni-
hovna)

Rozpočet původní:                                      600,00 Kč
Rozpočet upravený:                                    900,00 Kč
Plnění:                                                         816,00 Kč
% plnění:                                                     90,7

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015.

Výdajová část rozpočtu

Mateřské školy

Rozpočet původní:                         10 393 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        10 944 700,00 Kč
Čerpání:                                          10 791 459,85 Kč
% čerpání:                                                   98,6

Z této částky byl MŠ zaslán příspěvek na provoz ve 
výši 8 926 253 Kč, investiční transfer neobdržela 
žádná MŠ. Dotace na mzdy a ONIV byly zasílány 
přímo Krajským úřadem Olomouckého kraje na účty 
škol. V provozní části je procento čerpání mírně pod 
hranicí 100 % s ohledem na nedočerpání zejména 
mzdových a provozních prostředků prádelen 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 2015. Všechny opravy a nákupy si 
prováděly MŠ prostřednictvím svých rozpočtů za 
asistence pracovníka odboru správy majetku a komu-
nálních služeb. MŠ hospodařily v rámci rozpočtu 
rovněž s výnosy, které tvořila úplata zákonných 
zástupců dětí za předškolní vzdělávání. Ke krytí 
nákladů byly prvořadě zapojeny vlastní zdroje orga-
nizací např. výše uvedená úplata a fondy organizací. 
Zbývající oprávněné požadavky byly dokrývány 
posílením rozpočtů (zejména požadavky vzešlé 
z podnětů KHS nebo z BOZP).

Nad rámec rozpočtu obdržela dotaci na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání:
 MŠ Máchova 14 na aktivitu „Přírodní zahrada

odloučeného pracoviště MŠ Máchova, Sokolská 
26 – U zajíčků – 2. etapa“                25 800,00 Kč

 MŠ Komenského 25 na aktivitu „Zlaté dětské 
ručičky“                                          29 000,00 Kč

Dále MŠ obdržely odměny za umístění v soutěži 
v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií, 
a to:
 MŠ Máchova 14, odloučené pracoviště Sokolská 

26                                                      5 000,00 Kč
 MŠ Újezdec, odloučené pracoviště Lověšice 
                                                                4 500,00 Kč 
 MŠ Kratochvílova                             4 000,00 Kč
 MŠ U tenisu, odloučené pracoviště Henčlov 
                                                                3 500,00 Kč 
 MŠ Újezdec                                     3 000,00 Kč

Zbývající část finančních prostředků byla využita 
následovně, např.:
 mzdy pradlen a dohody (za období 12/2014 –

11/2015)                                         589 742,00 Kč 
 výdaje na provoz prádelen            204 622,01 Kč
 mzdy údržbářů včetně dotace z ÚP (za období 

6/2015 - 11/2015)                          254 929,00 Kč
 výdaje na provoz údržby MŠ           29 399,71 Kč
 inzerce – NP, tisk, zápisy, drobné nákupy 
                                                              12 910,00 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, pořízení vybavení 
apod. Výdaje za praní prádla byly fakturovány 
měsíčně MŠ a základní škole, která má jako součást 
odloučená pracoviště MŠ, a to včetně 21 % DPH.
Od června pracovali pod oddělením školství a mlá-
deže 2 rotující údržbáři,kteří prováděli drobné opravy 
a údržbu na MŠ dle konkrétních požadavků ředitelek 
MŠ. Jednalo se např. o drobné vodařské, zednické, 
malířské a natěračské práce, údržbu zahrad, vrtání, 
stavební zapravení, montáž či stěhování nábytku, 
opravy hraček, plotů apod. Jejich mzdové náklady 
byly částečně kompenzovány dotacemi z Úřadu 
práce, a to ve výši 130 000 Kč.

Neinvestiční transfer SR – Rotující údržbáři

Dotace           7 800,00 Kč
ÚZ 331 13234

Čerpáno        7 800,00 Kč
Zůstatek               0,00 Kč

Dotace         44 200,00 Kč
ÚZ 325 13234

Čerpáno      44 200,00 Kč
Zůstatek               0,00 Kč

Dotace         13 740,00 Kč
ÚZ 1041 13013

Čerpáno       13 740,00 Kč
Zůstatek               0,00 Kč

Dotace         64 260,00 Kč
ÚZ 1045 13013

Čerpáno      64 260,00 Kč
Zůstatek               0,00 Kč
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V roce 2015 probíhala v MŠ jen běžná údržba, 
z finančních prostředků vyčleněných na havárie 
a nutné opravy byly pak realizovány tyto: 

MŠ Máchova 14
 oprava sociálního zařízení             144 266,00 Kč 

MŠ Dvořákova
 pořízení dětského nábytku              10 709,00 Kč
 pořízení sekačky na trávu               13 610,00 Kč
 oprava střechy zahradního domku  11 390,00 Kč
 malování                                         26 440,00 Kč

MŠ Komenského
 oprava PVC                                     17 488,00 Kč
 pořízení notebooku                         19 854,00 Kč

MŠ Kouřílkova
 pořízení kuchyňské linky                 30 000,00 Kč
 vstupní dveře                                    41 390,00 Kč
 oprava kuchyňky                             25 300,00 Kč
 oprava sprchového koutu                19 800,00 Kč

MŠ Kratochvílova
 pořízení myčky nádobí                      9 565,00 Kč
 sprchový kout                                    8 792,00 Kč
 dětské stolečky                                 10 926,00 Kč

MŠ Lešetínská
 zabezpečení vstupu                          36 663,00 Kč
 dětský nábytek                                27 290,00 Kč

MŠ Optiky
 pořízení PC                                      12 390,00 Kč
 pořízení 2 ks myček nádobí            16 948,00 Kč

MŠ U tenisu
 výměna části oken                         150 119,00 Kč
 antialergické polštáře a peřiny        55 000,00 Kč
 lanová pyramida (z daru)                39 941,00 Kč

MŠ Radost, Kozlovská 44
 výměna části oken                         119 131,00 Kč 
 povlečení, ložní soupravy               47 795,00 Kč

MŠ Píšťalka, Máchova 8
 výměna části oken                        51 419,00 Kč
 sanace balkonu                                27 808,00 Kč

MŠ Újezdec
 sanace zdiva II. etapa                       37 534,20 Kč
 pořízení myčky                                  8 549,00 Kč
 pořízení notebooku                         15 074,00 Kč
 dětský nábytek                                54 681,00 Kč
 koberec                                            11 256,00 Kč
 2 bojlery                                          19 894,00 Kč

ZŠ a MŠ Hranická 
 výměna části oken MŠ Čekyně      99 041,00 Kč
 opravy teras MŠ Pod skalkou        179 567,00 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.

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 2015, a to pro:
 ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o.                   350 000 Kč
 Speciální MŠ A & J s. r .o.                 340 000 Kč

Základní školy

Rozpočet původní:                          21 512 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                        23 618 500,00 Kč
Čerpání:                                          23 471 459,93 Kč
% čerpání:                                                      99,4

Příspěvkovým organizacím byl zaslán příspěvek na 
provoz ve výši 19 837 497 Kč bez dotací. Do roz-
počtu města byly vráceny finanční prostředky na 
otop – páru zateplených ZŠ za období 1 – 4/2015 ve 
výši 483 700 Kč a následně za období do 10/2015 
ještě dalších 378 600 Kč. Finanční prostředky uspo-
řené ze 2 nezateplených ZŠ byly využity na nutné 
opravy a údržbu objektů všech ZŠ. Investiční transfer 
neobdržela žádná ZŠ. Na zájmové vzdělávání bylo 
poskytnuto 1 200 000 Kč. 
V provozní části se procento čerpání pohybovalo
těsně pod hranicí 100 % s ohledem na údržbu prová-
děnou zejména o prázdninách. 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 2015, odvody byly zasílány průběžně 
v závislosti na naplňování investičních fondů ZŠ. 

ZŠ a MŠ Hranická obdržela na udržitelnost projektu 
Mateřídouška bez bariér finanční prostředky ve výši 
14 158 Kč, a to na pokrytí nadstandardních pedago-
gických služeb. ZŠ B. Němcové bylo v rámci udrži-
telnosti projektu Centrum podpory žáků ze sociokul-
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turně znevýhodněného prostředí a na sociálního 
pedagoga zasláno 810 131 Kč. ZŠ U tenisu na učitele
– trenéra, uklízeče a správce gymnastické haly 
obdržela částku 448 719 Kč. 
Nad rámec rozpočtu odboru obdržely ZŠ a MŠ 
Hranická, U tenisu a Svisle odměny za umístění 
v soutěži v odděleném sběru použitých monočlánků 
a baterií ve školním roce 2014/2015 v celkové výši 
6 000 Kč. Na podporu aktivit v oblasti environmen-
tálního vzdělávání obdržely dotaci:
 ZŠ Svisle na aktivitu „Vybudování odborné pří-

rodopisné učebny“                                29 000 Kč 
 ZŠ Trávník na aktivitu „Tajemství ukrytá pod 

stébly trávy“                                          26 500 Kč
 ZŠ Želatovská na aktivitu „Živý plot je lepší než 

betonová zeď“                                         9 000 Kč

Níže jsou uvedeny dotace, které získaly ZŠ Přerov 
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, zejména ve 
vyhlášených výzvách 56 a 57.

Neinvestiční transfer SR – projekty OPVK výzva 56
ZŠ a MŠ Hranická       55 138,20 Kč       312 449,80 Kč
ZŠ Za mlýnem              34 053,60 Kč       192 970,40 Kč
ZŠ Trávník                   38 187,60 Kč        216 396,40 Kč
ZŠ Svisle                     34 053,60 Kč       192 970,40 Kč
ZŠ Želatovská              58 555,80 Kč        331 816,20 Kč     
ZŠ U tenisu                   83 058,00 Kč        470 662,00 Kč
Dotace      303 046,80 Kč
ÚZ 321 33058

Čerpáno      303 046,80 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace    1 717 265,20 Kč
ÚZ 325 33058

Čerpáno    1 717 265,20 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer SR – projekty OPVK výzva 57
ZŠ a MŠ  Hranická           30 616,80 Kč    173 495,20 Kč
ZŠ Za mlýnem                  31 872,15 Kč    180 608,85 Kč
ZŠ Svisle                           31 872,15 Kč    180 608,85 Kč
ZŠ B.Němcové                 38 309,25 Kč    217.085,75 Kč
ZŠ Velká Dlážka               30 616,80 Kč    173 495,20 Kč
ZŠ Želatovská                   30 616,80 Kč    173 495,20 Kč
Dotace       193 903,95 Kč
ÚZ 321 33030

Čerpáno       193 903,95 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace    1 098 789,05 Kč
ÚZ 325 33030

Čerpáno    1 098 789,05 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje –
projekt OPVK CZ.1.07/1.1.26 pro ZŠ Želatovská 8 
s názvem Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd
propagujících technické a přírodovědné obory
Dotace         20 161,20 Kč
ÚZ 321 33030

Čerpáno         20 161,20 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dotace       114 246,73 Kč
ÚZ 325 33030

Čerpáno       114 246,73 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje – z Pro-
gramu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
Olomouckého kraje – ZŠ Trávník s názvem 3. žákovská 
konference
Dotace           5 000,00 Kč
ÚZ 00112

Čerpáno           5 000,00 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje – z Pro-
gramu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
Olomouckého kraje – ZŠ a MŠ Hranická s názvem 
Zelená škola Olomouckého kraje
Dotace          7 000,00 Kč
ÚZ 00112

Čerpáno           7 000,00 Kč
Zůstatek                  0,00 Kč

Dále byly finanční prostředky čerpány například na:
 inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty   10 900 Kč
 Scholar – ocenění žáků           39 990 Kč
 veřejná diskuse – inkluzivní vzdělávání 
                                                                    23 660 Kč

V ZŠ probíhala jen běžná údržba, opravy a revize, 
větší akce byly prováděny zejména o prázdninách 
a následně z prostředků uspořených za otop a páru. 
Opravy a údržba na ZŠ nebyly konkrétně plánovány, 
finanční prostředky byly určeny zejména na odstra-
nění havarijních stavů a nutných oprav a údržby. 

ZŠ Hranická
 revize a opravy hromosvodů          118 000,00 Kč
 revize a opravy elektro               144 220,00 Kč
 servis výtahů                                   43 032,00 Kč

ZŠ Za mlýnem
 oprava ventilů pisoárů                     62 975,00 Kč
 malování                    29 988,00 Kč
 oprava brány                    26 184,40 Kč
 oprava osvětlení     27 832,30 Kč

ZŠ Trávník
 oprava sociálního zařízení             424 437,19 Kč
 oprava osvětlení tříd                      120 637,00 Kč
 oprava zářivek TV                          49 926,00 Kč
 malování                     65 350,00 Kč

ZŠ Boženy Němcové
 oprava a nátěr střechy                     67 981,00 Kč
 malování                                    83 530,00 Kč
 oprava a výměna osvětlení             99 849,00 Kč
 výměna PVC                                  130 211,00 Kč 
 hudební nástroje (učební pomůcky) 45 000,00 Kč
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ZŠ Velká Dlážka
 nákup tabulí                                     98 397,00 Kč
 osvětlení TV a chodba                  100 095,44 Kč
 venkovní žaluzie                             32 864,00 Kč
 nákup lavic                     74 709,50 Kč
 zabezpečení vstupu                          34 893,00 Kč

ZŠ Svisle
 oprava osvětlení      65 089,00 Kč
 oprava podlah     166 287,00 Kč

ZŠ Želatovská
 oprava elektro a zářivky                 52 587,50 Kč
 učební pomůcky pro školní družinu a učebnu 

chemie                                            55 000,00 Kč

ZŠ U tenisu
 pořízení šatních skříněk                 380 303,00 Kč
 pořízení lavic a židlí                     61 421,20 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 2015.

Základní školy (školy v přírodě)

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 848 800,00 Kč
Čerpání:                                            1 847 600,00 Kč
% čerpání:                                                     99,9

Pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ byly, za finanční spolu-
účasti zřizovatele, podruhé realizovány školy v pří-
rodě. Pobytu se zúčastnilo 1 396 žáků včetně žáků 
ze soukromé ZŠ. Příspěvek zřizovatele činil 500 Kč
na žáka za pobyt a ZŠ bylo zasláno 689 100 Kč.
ZŠ Velká Dlážka bylo poskytnuto předfinancování 
ozdravných pobytů, které se konaly koncem roku 
2015 ve výši 368 000 Kč a ZŠ Trávník ve výši 
785 000 Kč. Finanční prostředky budou do rozpočtu 
statutárního města vráceny po poskytnutí dotace ze 
SFŽP v roce 2016.

Školní stravování

Rozpočet původní:                           6 165 600,00 Kč
Rozpočet upravený:                         6 173 900,00 Kč
Čerpání:                                           6 173 783,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Příspěvkové organizaci byl zaslán příspěvek na
provoz ve výši 5 854 283 Kč a na pořízení investic 
319 500 Kč, finanční prostředky na mzdy a ONIV 
zasílal Krajský úřad Olomouckého kraje přímo na 
účet zařízení školního stravování. V provozní části 
činil podíl čerpání 100 %. Příspěvek na odpisy 
nemovitého majetku byl zasílán průběžně. Odvod 
odpisů z nemovitého majetku byl nařízen ve 100% 
výši odpisů za děti a žáky školských organizací 
všech zřizovatelů vytvořených v hlavní činnosti 
v roce 2015. ZŠS bylo plátcem DPH a proto si 

mohlo uplatnit částečné odpočty. Také v roce 2015 
realizovalo ZŠS údržbu a nákupy vybavení vlastním 
jménem, případně ve spolupráci s pracovníkem 
odboru správy majetku a komunálních služeb. 
V první řadě si zařízení zapojilo vlastní zdroje 
a fondy organizace. V ZŠS probíhala jen běžná
údržba, opravy a revize. Opravy a údržba nebyly 
konkrétně plánovány.

ZŠS Kratochvílova
 šokový zmrazovač                         104 178,11 Kč
 2 x konvektomat                            836 192,59 Kč
 Ford Transit                                   204 859,25 Kč
 chladící a mrazící box                    237 971,00 Kč
 řezačka masa                                    62 994,00 Kč
 pořízení serveru                           100 824,78 Kč

Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

Rozpočet původní:                          12 582 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                        13 792 900,00 Kč
Čerpání:                                       13 792 820,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

MěK byl zaslán příspěvek na provoz a mzdy ve výši 
12 650 128 Kč (včetně částky na odpisy movitého     
a nemovitého majetku) a dále níže uvedené dotace.

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje
na regionální funkce Měk
Dotace    1 010 692,00 Kč
ÚZ 00204

Čerpáno   1 010 692,00 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 ze tří projektů na 
pořízení kamery vč. záznamníku, PC notebooku a nákup 
služeb e-Výpůjček elektronických knih
Dotace         39 000,00 Kč
ÚZ 34053

Čerpáno        39 000,00 Kč
Zůstatek                 0,00 Kč
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V MěK byly dále provedeny např. tyto opravy:
 impregnace krovů                    32 004,50 Kč
 výměna PVC                          29 335,00 Kč 
 oprava klimatizace v PC učebně     14 255,00 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) v členění 
na statutární město Přerov (dále SM), kraj a doplň-
kovou činnost (dále DČ) na jednotlivé školy a škol-
ská zařízení je v následující tabulce.

Mateřské školy
V MŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2015 ve výši 
323 707,86 Kč, z toho v HČ 257 717,86 Kč v DČ 
65 990,00 Kč, na kraji 0,00 Kč.
Zůstatky na fondech k 31.12.2016: RF z VH 
188 578,14 Kč, RF z ostatních titulů 400 002,44 Kč, 
FO 139 143,61 Kč, IF 176 401,86 Kč, JÚJ 
8 272 428,66 Kč, TPM 1 759 964,95 Kč. 
Tři MŠ – Radost, U tenisu a Újezdec vykazovaly
VH v hlavní činnosti z důvodu nemožnosti realizace 
oprav a údržby na konci roku. Jednalo se o výměnu 
oken v MŠ Radost a U tenisu a odstranění havárie 
vody v MŠ Újezdec. Tyto akce, na které již proběhla 
výběrová řízení, budou realizovány v průběhu I. po-
loletí 2016. MŠ žádné pohledávky neevidovaly.

Základní školy
V ZŠ byl dosažen celkový VH ke 31.12.2015 ve 
výši 658 660,17 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč v DČ
658 660,17 Kč a na kraji 0,00 Kč.
Zůstatky na fondech k 31.12.2016: RF z VH 
697 010,80 Kč, RF z ostatních titulů 234 919,80 Kč 
FO 273 659,37 Kč, IF 288 318,00 Kč, JÚJ 
128 585 504,37 Kč, TPM 57 447 762,80 Kč. Pohle-
dávky za úplaty za školní družiny ani střediska 
volného času neevidovala žádná ZŠ. 

Zařízení školního stravování
V ZŠS byl dosažen celkový VH po zdanění ke 
31.12.2015 ve výši 380 838,74 Kč z toho v HČ 0,00 
Kč, z DČ 380 838,74 Kč a na kraji 0,00 Kč.
Zůstatky na fondech k 31.12.2016: RF z VH 
557 815,64 Kč, RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 
304 000,00 Kč, IF 385 899,13 Kč, JÚJ 
36 075 147,03 Kč, TPM 4 648 763,55 Kč. ZŠS 
neevidovalo žádné pohledávky. 

Městská knihovna
Celkový VH MěK k 31.12.2015 činil 270 300,50 
Kč, z toho v HČ 270 300,50 Kč a v DČ 0,00 Kč.
Zůstatky na fondech k 31.12.2016: RF z VH 
203 191,48 Kč, RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 25 
100,00 Kč, IF 483 064,77 Kč, JÚJ 381 620,70 Kč, 
TPM 203 050,00 Kč. MěK obdržela dotace v celko-
vé výši 1 142 692,00 Kč.
VH v hlavní činnosti vznikl nemožností realizace 
původně plánovaných oprav a sanace zídky z dů-

vodu nutnosti zhotovení a následné úpravy projek-
tové dokumentace pro vydání územního souhlasu. 
Tyto opravy budou realizovány v průběhu I. pololetí 
roku 2016.
MěK evidovala k 31.12.2015 pohledávky za 312 
čtenáři, z toho sankční poplatky v AKS Clavius 
39 000,00 Kč, hodnota knih evidovaných v účet-
nictví a předaná právníkovi činila 17 929,49 Kč, 
ostatní pohledávky 5 170,00 Kč, pohledávky pře-
dané exekutorovi 4 669,50 Kč a úroky z prodlení 
1 768,42 Kč. Sankční poplatky evidované na pod-
rozvaze byly ve výši 90 756,84 Kč.

Celkové zhodnocení hospodaření škol, školských 
zařízení a MěK

V úhrnu dosahovaly příspěvkové organizace školství 
a MěK celkem VH k datu 31.12.2015 ve výši 
1 633 507,27 Kč, z toho v HČ 528 018,36 Kč, na 
kraji 0,00 Kč a v DČ 1 105 488,91 Kč, RF z VH
1 646 596,06 Kč, RF z ostatních titulů 634 922,24 
Kč, FO 741 902,98 Kč, IF 1 333 683,76 Kč, JÚJ 
173 314 700,76 Kč, TPM 64 059 541,30 Kč. V cel-
kovém HV dosáhly školské organizace i MěK zisku.
V systému účetnictví příspěvkových organizací do-
chází každoročně ke změnám. Ve spolupráci s odbo-
rem ekonomiky, oddělením kontroly a daňovou 
poradkyní byl zpracován metodický pokyn pro 
příspěvkové organizace, aby bylo v organizacích zří-
zených statutárním městem účtováno pokud možno 
jednotným způsobem. Tento pokyn je každoročně
aktualizován v závislosti na nové legislativě.
Ředitelé škol a školských zařízení hospodařili s při-
dělenými provozními prostředky a rovněž aktivně 
zapojovali vlastní zdroje, prostředky získané z darů,
doplňkovou činností, úplatou či naplňováním inves-
tičních a rezervních fondů ve prospěch nákupu 
potřebného vybavení nebo oprav a údržby. Rovněž 
se jim podařilo získat dotace z programů kraje 
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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 I. pololetí byly zateplené i nezateplené 
ZŠ v čerpání za období 1 – 4/2015 pod hranicí 58 %
a rozpočty škol byly kráceny. Za období 1 – 10/2015 
byly ještě jednou rozpočty kráceny na předpoklá-
danou spotřebu 69 %. Ovšem v prosinci řadě ZŠ
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spotřeba výrazně překročila průměr a musely zapojit 
své rezervní fondy k dokrytí. Za zateplené objekty 
byly dle dohody finanční prostředky vráceny do
rozpočtu zřizovatele a za nezateplené přerozděleny 
na opravy a údržbu všech ZŠ. Stejně tak byly ZŠ 
ponechány na opravy a údržbu případně vybavení 
i finanční prostředky uspořené za listopad a prosinec. 
Pracovnice oddělení, které zajišťovaly financování 
školství ze státního rozpočtu, řešily hlavně úkoly 
vyplývající z nové legislativy. Dále připravovaly
průběžně podklady pro přiznání platových postupů
ředitelů, úpravy platů v návaznosti např. na organi-
zační změny škol a školských zařízení, zaštiťovaly 
hodnocení práce ředitelů.
Oddělení školství a mládeže pracovalo zejména na 
organizaci a zajištění plynulého financování škol 
v přírodě a stejně jako v předchozích letech na 
různých propočtech a vyhodnocování. Náročnou 
záležitostí byl zápis dětí do MŠ, kdy poprvé po 
dlouhé době se ukázalo, že stav dětí výrazně poklesl. 
Tento fakt se negativně projevil zejména v nedovy-
bírání úplaty za předškolní vzdělávání a tedy 
i nutném posílení rozpočtů MŠ ve II. pololetí. 
Pracovník zabývající se grantovými programy a do-
tacemi v oblasti sportu a volného času zpracovával 
smlouvy pro grantový program a přímé podpory
roku 2015 a kontroloval vyúčtování dotací za rok 
2014, ve spolupráci s ostatními kolegy, zpracovával 
nová kritéria pro dotační program v oblasti sportu 
a volného času pro rok 2016.
Oddělení školství a mládeže se dlouhodobě potýká 
se špatným stavem budov škol a školských zařízení,
jedná se o havarijní stavy střech, oken, rozvodů 
vody, kanalizace, sociálních zařízení, chodníků apod. 
Doposud nebyly zatepleny ZŠ Za mlýnem a B. Něm-
cové, ve velmi špatném stavu jsou také hřiště ZŠ Za 
mlýnem, U tenisu a Hranická. Prostředky vytvořené 
v investičních fondech škol z odpisů jsou nedosta-
tečné, u MŠ téměř žádné. V zápisech České školní 
inspekce se stále častěji objevují zápisy ke stáří 
vybavení, zejména MŠ nábytkem a vybavení zahrad.
Připomínky vznášejí i rodiče dětí. ZŠS upozorňuje 
na zastaralé strojové vybavení, kterému dochází 
životnost. Zakoupení nových strojů řeší zapojením 
investičního fondu organizace, pokud jsou tyto 
zdroje nedostatečné, žádá o převod prostředků 
z fondu rezervního.
V roce 2015 se odbor intenzivně podílel na přípravě 
podkladů pro získání dotací z projektů ITI a spolu-
pracoval na přípravě Místního akčního plánu (dále 
MAP). Rada města Přerova schválila, že statutární 
město Přerov bude nositelem projektu MAP pro 
rozvoj vzdělávání na území ORP Přerov, který je 
strategickým dokumentem se zaměřením na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 
15 let, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné 
k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na zákla-
dě místní potřebnosti. Kvalitně zpracovaný MAP
přináší možnost zjednodušeného čerpání dotací, je
tedy v zájmu všech zřizovatelů, aby tento dokument 
byl zpracován dle potřeb všech zúčastněných.

Oddělení školství a mládeže se již tradičně veřejně 
prezentovalo akcí Scholar – vyhodnocení a ocenění 
nejlepších žáků jednotlivých ZŠ, v roce 2015 poprvé 
rozdělené do kategorií podle věku žáků, pořádáním 
sběru starého papíru pro žáky ZŠ a děti MŠ ve 
spolupráci s TSMP, s. r. o. Rovněž se veřejně pre-
zentovalo spoluprací při zajištění veřejné diskuze 
k inkluzivnímu vzdělávání.

Přímé podpory v oblasti sportu

Rozpočet původní:                            8 600 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          8 600 000,00 Kč
Čerpání:                                            8 600 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Grantový program v oblasti sportu

Rozpočet původní:                            2 354 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 354 000,00 Kč
Čerpání:                                            2 354 000,00 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.

Základní školy (dary)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               26 000,00 Kč
Čerpání:                                                 26 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Jednalo se o mimořádnou dotaci společnosti Post 
Bellum, o. p. s., jako spoluúčast v projektu „příběhy 
našich sousedů“.

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 
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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 31.12.2015 na oddělení pracovalo 29 zaměstnanců 
včetně vedoucí oddělení, z toho 19 zaměstnanců 
vykonávalo činnost sociálně právní ochrany dětí.
V oblasti poskytování sociálních služeb oddělení 
spolupracovalo s příspěvkovou organizací Sociální 
služby města Přerova zřízenou statutárním městem 
Přerov a s dalšími nestátními neziskovými organiza-
cemi 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,

 provádělo terénní práci v sociálně vyloučených 
lokalitách pro sociální šetření,

 podílelo se na zajišťování sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a zpracovávalo střednědobé plány rozvoje sociál-
ních služeb v rámci komunitního plánování,

 vydávalo a evidovalo žádosti o poskytnutí bytů 
v domě s pečovatelskou službou, do bytů obec-
ních a bezbariérových a garáží k bezbariérovým
bytům,

 provádělo sociální šetření k jednotlivým žádostem 
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 finanční dotace pro sociální 
a zdravotnickou oblast,

 rozhodovalo o ustanovení zvláštního příjemce 
dávky důchodového pojištění,

 zajišťovalo, vydávalo a evidovalo recepty s mod-
rým pruhem,

 zajišťovalo pořádání veřejných sbírek městem 
pro sociální nebo zdravotnické účely,

 zabývalo se dětmi do dosažení zletilosti, tj. 18 let 
věku,

 poskytovalo pomoc dětem při překonávání nepříz-
nivých sociálních podmínek a výchovných vlivů,

 poskytovalo sociálně-právní poradenství rodičům 
a dalším osobám odpovědným za výchovu a vý-
voj dítěte, pomáhalo při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,

 zabývalo se dětmi a mladistvými s opakovanými 
poruchami chování závažného rázu, provádělo
sociální šetření,

 sledovalo výkon ústavní a ochranné výchovy, 
dodržování opatření stanovených soudem dle 
zákona o rodině,

 řešilo problematiku dětí z neúplných rodin, 
nedostatečnou péči o dítě, problematiku dítěte 
zneužívaného, zanedbávaného nebo týraného,

 sepisovalo návrhy na úpravu práv a povinností 
k nezletilým dětem,

 přijímalo žádosti a rozhodovalo o svěření dítěte 
k osvojení, do pěstounské péče nebo svěření do 
péče jiné osoby než rodiče,

 vykonávalo funkci opatrovníka a poručníka,
 pořádalo preventivní aktivity 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:                                 15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč
Plnění:                                                    17 800,00 Kč
% plnění:                                                      118,7

Jednalo se o příjem za jednorázové náhrady výdajů 
na zaevidování žádostí o byt nebo bytovou náhradu. 
Plnění těchto příjmů nelze přesně odhadnout ani 
ovlivnit. Pro zavedení do evidence je u žadatele
včetně společně uváděných osob zjišťována bezdluž-
nost vůči městu a organizacím jím zřízeným či zalo-
ženým. V průběhu roku bylo zaevidováno 89 žádostí.

Přehled počtu žádostí o byt
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti   
o DPS)

Rozpočet původní:                                   8 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               16 000,00 Kč
Plnění:                                                    18 000,00 Kč
% plnění:                                                      112,5

Jednalo se o příjem za jednorázovou náhradu výdajů 
na zaevidování žádosti do domu s pečovatelskou 
službou. Jde o příjmy, které nelze předem odhadnout. 
Pro vložení do evidence je u každého žadatele 
zjišťována bezdlužnost vůči městu a organizacím 
jím zřízeným či založeným. V průběhu roku 
zaevidováno 90 žádostí.

Přehled počtu žádostí do DPS

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-
chvílova)

Rozpočet původní:                             330 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           360 000,00 Kč
Plnění:                                                356 102,50 Kč
% plnění:                                                      98,9

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 70 905 obědů, což představuje průměrně 
364 obědů denně včetně víkendů, za II. pololetí 
72 971 obědů.

Přehled počtů odebraných obědů

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

Rozpočet původní:                           1 046 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 619 100,00 Kč
Plnění:                                              1 618 730,00 Kč
% plnění:                                                       100,0

Odvody odpisů nemovitého majetku tvořila příspěv-
ková organizace v souladu s platným odpisovým 
plánem. Odpisy byly vypočítány z hodnoty majetku 
na jednotlivých střediscích, výši odpisů pak organi-
zace v odpovídající výši obdržela v příspěvku od zři-
zovatele a odvedla zpět na jeho účet.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet původní:                                65 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             140 000,00 Kč
Plnění:                                                  125 158,97 Kč
% plnění:                                                     89,4

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, 
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. Po vyhodnocení oprávněnosti nároku 
ministerstvo refunduje náklady za vypravení pohřbu. 

Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               11 300,00 Kč
Plnění:                                                    11 314,00 Kč
% plnění:                                                     100,0

Oddělení každoročně pořádá veřejnou sbírku pod 
vánočním stromem. Tato je pravidelně pořádána na 
přelomu daného kalendářního roku. Veřejná sbírka 
2014/15 byla pořádána pro Svaz tělesně postižených 
v ČR – místní organizaci Přerov a výtěžek použit na 
nákup 2 ks invalidních vozíků, které jsou k dispozici 
v půjčovně kompenzačních pomůcek široké veřej-
nosti. Konání sbírky probíhalo v souladu se zákonem 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění 
pozdějších předpisů, 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:                                                      5 452,00 Kč
% plnění:                                                      181,7

Jednalo se o příjmy za tržby z prodeje lékařských 
předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej 
omamných a návykových látek (tzv. opiátových 
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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 výše 
uvedených předpisů a vytvářet pohotovostní zásobu 
určuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů a vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb., o způsobu 
předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných 
na lékařském předpisu a o pravidlech používání 
lékařských předpisů. 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Plnění:                                                   20 450,00 Kč
% plnění:                                                      102,3

V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 
ve znění pozdějších předpisů, byly několika podni-
katelským subjektům na základě vydaného rozhod-
nutí uděleny sankční pokuty za porušení prodeje 
tabákových výrobků a alkoholických nápojů nezleti-
lým osobám.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 1 000,00 Kč
Plnění:                                                        500,00 Kč
% plnění:                                                        50,0

Jednalo se o vyčíslené náklady řízení v souvislosti 
s projednáváním správního deliktu na oddělení dle 
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými, výrobky alko-
holem a jinými návykovými látkami, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

Rozpočet původní:                                40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč
Plnění:                                                   80 740,00 Kč
% plnění:                                                     100,9

Příjem oddělení byl tvořen finančními prostředky od 
obcí Brodek u Přerova (2 000 Kč) a Nahošovice
(4 740 Kč), jejichž občané byli uživateli služeb 
denního stacionáře, případně osobní asistence, při 
Denním pobytu příspěvkové organizace Sociální 
služby města Přerova. Oddělení oslovilo celkem 13 
obcí se žádostí o finanční příspěvek. Další příjmy 
tvořily jednorázové příspěvky za občana s trvalým 
pobytem mimo město Přerov při jejich umístění do 
některého z domů s pečovatelskou službou. Jednalo 
se občany z obcí Dřevohostice (24 000 Kč), Lazníky
(25 000 Kč) a Prosenice (25 000 Kč). 

Výdajová část rozpočtu

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 
primární prevence) 

Rozpočet původní:                                 16 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               16 000,00 Kč
Čerpání:                                                16 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Částka byla vyčleněna na realizaci činností a aktivit 
v oblasti zdravotnicko-preventivních akcí pro veřej-
nost. Statutární město Přerov pořádalo pro širokou 
veřejnost akci Senior sympozium a dále bylo 
partnerem Nemocnici v Přerově při pořádání akce ke 
Dni diabetu. Z prostředků města byl uhrazen nákup 
zdravotnického materiálu potřebného k testování 
zájemců (proužku do glukometru k testu na diabetes) 
a dále tisk plakátů a informačních brožur.

Pohřebnictví

Rozpočet původní:                               138 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             188 000,00 Kč
Čerpání:                                               150 349,10 Kč
% čerpání:                                                    80,0

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 7 000 Kč, další náklady 
vznikají v souvislosti s úhradou za vsyp do společ-
ného hrobu. V průběhu roku 2015 byly uhrazeny 
náklady spojené s pohřbením 22 osob.

Sociální služby města Přerova

Rozpočet původní:                          27 279 300,00 Kč
Rozpočet upravený:                        46 216 500,00 Kč
Čerpání:                                          46 216 030,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0
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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 se zvláštním režimem.
Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
ve výši 19 297 800 Kč poskytnutá na registrované 
sociální služby byla dle Smlouvy o poskytnutí úče-
lové dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, byla odeslána prostřednictvím 
Olomouckého kraje ve dvou splátkách. V závěru 
roku proběhlo v rámci II. kola tzv. dofinancování, 
kdy organizace získala další finanční prostředky na 
své registrované služby ve výši 2 390 500 Kč.

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet původní:                                85 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               95 000,00 Kč
Čerpání:                                                 63 401,00 Kč
% čerpání:                                                    66,7

Finanční prostředky byly vyčleněny na volnočasové 
aktivity dětí ze sociálně slabých rodin dle zákona 
č. 359/1999 Sb., jejichž spis byl evidován u orgánu 
sociálně právní ochrany a mají trvalé bydliště ve 
městě Přerově. Vzhledem k časové i finanční nároč-
nosti nebyl uskutečněn žádný pobytový tábor. Došlo 
ke sjednocení aktivit a začlenění dětí do akcí pořá-
daných orgánem sociálně právní ochrany. Finanční 
prostředky tak byly čerpány pouze na úhradu 
tlumočníka při projednávání přestupku prodeje alko-
holických nápojů nezletilým čínským obchodníkem. 
V rámci výkonu státní správy obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností byly orgánem sociálně práv-
ní ochrany připravovány aktivity pro děti a mládež 
s výchovnými problémy a vyžadující zvýšenou 
pozornost, kterým je poskytována péče ve smyslu 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně. 
Byl uspořádán tradiční výchovně rekreační kurz pro 
děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí regionu 
Přerovska, Kojetínská a obcí správního obvodu. 
V rekreačním středisku Zákopčí v Hutisko Solanci 
v Beskydech byl připraven 5 denní pobyt s tématem 
„Vodní a podvodní svět“. Na téma pobytu navazovaly 
jednotlivé etapové a skupinové hry a soutěže. Kurzu 
se zúčastnilo 35 dětí, kterým zajišťovalo program 
a dozor 6 pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, nápomocni byli 2 asistenti z řad příslušníků 
Policie ČR. Z rozpočtu města byl hrazen pobyt 
a strava 14 dětem a dospělému doprovodu. Ostatním 
dětem byl pobyt hrazen z prostředků úřadu práce. 
Cílem kurzu bylo rozvíjet schopnosti a dovednosti 
dětí, naučit je vzájemné spolupráci a pozitivním 
návykům.

Další finanční prostředky byly čerpány na drobné 
dárky (sladkosti) pro děti v dětských domovech, 
které jsou předávány při zákonem stanovených 
návštěvách sociálních pracovnic.

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným 
etnikům (projekt soužití)

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč
Čerpání:                                                10 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Prostředky byly použity na úhradu pronájmu spor-
tovního areálu FK Kozlovice, kde na podzim pro-
běhla již tradiční akce Den soužití. Organizačně akci 
zajišťovalo občanské sdružení KAPPA-Help ve spo-
lupráci s Policií ČR a statutárním městem. 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

Rozpočet původní:                               360 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             479 000,00 Kč
Čerpání:                                               474 101,50 Kč
% čerpání:                                                     99,0

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 poži-
vatele starobních a plných invalidních důchodů 
s trvalým pobytem v Přerově. Částka odpisů DHM 
činila 2,50 Kč/1 oběd a byla dle počtu odebraných 
obědů měsíčně fakturována statutárnímu městu Pře-
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rov, přijatou částku následně příspěvková organizace 
ZŠS Přerov odváděla zpět do rozpočtu zřizovatele.
Průměrně bylo denně důchodci odebráno přes 400 
obědů, téměř 95 % obědů zajišťovala svým klientům 
rozvozem pečovatelská služba.
Dále byly hrazeny náklady spojené s činností komu-
nitního plánování sociálních služeb na území města 
Přerova. Byl zadán dotisk letáků pro cílovou skupinu 
senioři a osoby se zdravotním postižením, v nákladu 
2x500 ks letáčků, provedeno bylo poptávkové řízení 
na tisk brožury „Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb ve městě Přerově pro období let 2016 –
2019“. U vybraného dodavatele byl zadán barevný 
tisk brožury v nákladu 110 ks.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence

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

Rozpočtované prostředky byly určeny na úhradu 
občerstvení spojeného s pořádáním pracovních setká-
ní s neziskovými organizacemi.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti (recepty)

Rozpočet původní:                                  4 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč
Čerpání:                                                   4 553,00 Kč
% čerpání:                                                     91,1

Finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů 
za výrobu lékařských receptů s modrým pruhem 
a žádanek na opiáty, jejichž evidenci a distribuci má 
oddělení ve své kompetenci. Na základě požadavku 
jsou tyto lékařské recepty a žádanky prostřednictvím 
oddělení prodávány oprávněným lékařům za výrobní 
cenu.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             84 300,00 Kč
Čerpání:                                                 84 314,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

Vánoční sbírka 2014/2015 byla pořádána pro Svaz 
tělesně postižených v ČR – Místní organizace Přerov 
a její výtěžek ve výši 11 314 Kč byl použitý na 
nákup invalidních vozíků do půjčovny kompenzač-
ních pomůcek. Dále byly poskytnuty dotace organi-
zaci Svaz tělesně postižených v ČR – Místní organi-
zace Přerov na financování sociálně aktivizačních 
činností (43 000 Kč) a příspěvkové organizaci Domov 
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova (30 000 Kč).

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
(pěstouni)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 018 700,00 Kč
Čerpání:                                             133 705,00 Kč
% čerpání:                                                   13,1

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, a náležel obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností za každou uzavřenou 
dohodu o výkonu pěstounské péče ve výši 48 000 Kč 
nebo jeho poměrné části. Základním účelem využití 
státního příspěvku bylo pokrytí nákladů na zajišťo-
vání pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 
nebo svěřeným dětem, následně pak na provádění 
dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Nevyčerpané prostředky státního příspěvku z roku 
2014 byly převedeny k čerpání do roku 2015            
a současně byl zapojen i další příspěvek, který přiná-
leží na základě platných uzavřených dohod o výkonu 
pěstounské péče. V souladu s pokyny na možnosti 
čerpání příspěvku byly prioritně uspokojovány náro-
ky pěstounských rodin tj. vyplácení náhrad za 
respitní péči pro pěstouny, bylo zajišťováno jejich 
další povinné vzdělávání v rámci seminářů, kurzů 
a kulatých stolů.
Dále byly finanční prostředky ze státního příspěvku 
poskytnuty na úhradu mzdových a provozních 
nákladů pracovnic vykonávajících tuto agendu, 
včetně nákladů na jejich další vzdělávání.

Činnost místní správy (SPOD)

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             50 000,00 Kč
Čerpání:                                                 41 334,50 Kč
% čerpání:                                                     82,7

Na základě nové aktuálně platné metodiky MPSV 
k možnosti využití státní dotace byly finanční 
prostředky použity na úhrady výdajů spojených
s pořádáním případových konferencí tzv. facilitací. 
V souvislosti s problematikou imigrantů docházelo 
na orgánu SPOD k přímému kontaktu s cizinci. 
Z důvodu ochrany zdraví pracovnic byly v první fázi 
nakoupeny ochranné roušky a rukavice. V souladu 
s naplněním standardů orgánu SPOD byl pořízen 
drobný hmotný dlouhodobý majetek, a to 1 ks auto-
sedačky a 2 ks podsedáku. Uvedený majetek byl 
evidován v inventurní evidenci a využíván při 
přepravě nezletilých dětí.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (projekt SPOD)

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 533 900,00 Kč
Čerpání:                                            1 533 898,54 Kč
% čerpání:                                                    100,0
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V období od 01.02.2014 do 30.06.2015 byl realizo-
ván grantový projekt „Podpora standardizace orgánů 
sociálně právní ochrany v Přerově“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00095, jehož cílem bylo 
vytvoření podmínek pro systematickou práci orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí a standardizace kvality 
sociálně-právní ochrany. Po jeho zahájení došlo 
k přijetí 4 nových sociálních pracovnic, kterým bylo 
dle zadávacích podmínek projektu nakoupeno vyba-
vení kanceláří, mobilní telefony a veškerá výpočetní 
technika včetně multifunkčního zařízení. Důležitým 
prvkem realizace projektu bylo pravidelné setkávání 
se supervizorem, aby docházelo ke zlepšení kvality 
odborné práce sociálních pracovnic, jejího průběž-
ného vyhodnocování a sebereflexi. Sociálním pracov-
nicím bylo plánováno a zajišťováno školení v odbor-
ných tématech v rámci akreditovaných kurzů, čímž 
si zvyšovaly profesní kvalifikaci, seznamovaly se
s novými metodami práce a novými zákony. Pro 
potřeby všech sociálních pracovnic bylo nakoupeno 
množství odborné literatury z oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí a práva. 
V průběhu trvání realizace projektu byly vypraco-
vány 3 monitorovací zprávy pro MPSV, závěrečná 
monitorovací zpráva byla zpracována k termínu 
31.08.2015. Po schválení této zprávy byla vyčíslena 
vratka ve výši 72 461,65 Kč a provedeno finanční 
vypořádání dotace dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.

Financování nákladů projektu: 

 z prostředků Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost

 ze státního rozpočtu

Národní podíl financování:

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             230 060,00 Kč
Čerpání:                                               230 084,80 Kč
% čerpání:                                                     100,0

Evropský podíl financování:

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 303 870,00 Kč
Čerpání:                                            1 303 813,74 Kč
% čerpání:                                                     100,0 

Z dotačních prostředků projektu probíhalo finan-
cování mzdových nákladů na nově přijaté sociální 
pracovnice a částečné náklady na mzdy členů 
realizačního týmu, v závislosti na výši pracovního 
úvazku a skutečně vykázaných činnostech. Dále 
byly, v souladu se zadávacími podmínkami projektu, 
uplatněny náklady na nákup odborné literatury, 
školení, zhotovení reklamních předmětů a přeúčto-
vávány provozní náklady (teplo, energie, poštovné, 
kancelářské potřeby, hovorné apod.).

Z prostředků rozpočtu statutárního města Přerova:

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                       -

Finanční prostředky byly rozpočtovány jako rezerva 
na případnou úhradu nákladů vzniklých v období 
mezi jednotlivými splátkami poskytované dotace. 

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

Rozpočet původní:                            2 290 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 290 000,00 Kč
Čerpání:                                            2 290 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly vyčleněny a přerozděleny 
v rámci tzv. přímých podpor. Pro výběr příjemců 
byla nastavena nová vnitřní kritéria, která výrazně 
zohledňovala podporu významným poskytovatelům 
registrovaných sociálních služeb. V I. pololetí byly 
vyplaceny první splátky ve výši 50 % dotace sub-
jektům, s nimiž byla uzavřena smlouva o poskytnutí 
dotace, dalších 50 % bylo vyplaceno ve II. pololetí.

Grantový program v sociální oblasti a zdravot-
nictví

Rozpočet původní:                            1 094 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 094 000,00 Kč
Čerpání:                                            1 094 000,00 Kč
% čerpání:                                                  100,0

Finanční prostředky byly vyčleněny na grantový 
program vyhlášený statutárním městem Přerov pro 
rok 2015 pro sociální oblast a zdravotnictví. V oblasti 
zdravotnictví byly výběrovou komisí podpořeny dva
podané projekty, s jejichž realizátory byly podepsány 
smlouvy o poskytnutí dotace. Pro výběr příjemců 
byla nastavena nová vnitřní kritéria, která zohledňo-
vala podporu poskytovatelům registrovaných sociál-
ních služeb. Finanční prostředky byly rozděleny na 
realizaci 36 projektů. Všechny podpořené subjekty 
podepsaly smlouvy o poskytnutí dotace.

Ostatní činnost ve zdravotnictví (příspěvek na 
pobytovou sociální službu)

Rozpočet původní:                                 87 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               87 000,00 Kč
Čerpání:                                                 87 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0
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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 občana 
Přerova v zařízení zřizovaném jiným zřizovatelem. 
V průběhu roku byly poskytnuty dotace pro přerov-
ské občany umístěné v Domově pro seniory Tovačov, 
Radkova Lhota, v Domově Na Zámečku Rokytnice, 
v Centru Dominika Kokory a v Centru pro osoby se 
zdravotním postižením Čtyřlístek.

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, ve znění 
pozdějších předpisů, 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 apod.,

 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,

 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 rámci všech výše uvedených činností evidovalo
oddělení ke dni 31.12.2015 celkem 2 947 aktivních 
klientů sociální práce. S ohledem na specifické pod-
mínky v daném regionu je stále patrný vzrůstající 
zájem o poskytované služby.
V roce 2015 proběhla osvětová preventivní a výchov-
ně vzdělávací akce pod názvem „QUO VADIS?“ 
Cílovou skupinou byli mladí lidé ve věku 18+, 
studenti středního vzdělávání. Akce oslovila stovky 
studentů.
Další významná preventivně výchovná akce „Senior 
symposium 2015“ byla realizována dne 01.10.2015 
k příležitosti mezinárodního dne seniorů a byla zamě-
řena na cílovou skupinu občanů 60+ žijících ve svém 
přirozeném domácím prostředí. Symposium se 

uskutečnilo v Městském domě Přerov a bylo rozdě-
leno do dvou bloků. Nabídky dopoledního programu 
využilo cca 1 500 seniorů a odpoledního programu 
pak 450 seniorů.

Oddělení dále vykonávalo tyto činnosti:
 vydávalo a evidovalo parkovací průkazy náleže-

jící držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, v průběhu 
roku bylo obslouženo 1 379 občanů se zdra-
votním 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, 
spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytova-
teli sociálních služeb při zprostředkování pomoci 
osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu 
mezi poskytovatelem a osobou, 

 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,

 podílelo se na realizaci protidrogové politiky na 
svém území, 

 zabezpečovalo provoz Městského sociálního šat-
níku,

 zabezpečovalo podklady pro vydávání vyjádření 
obce o jejím souhlasu/nesouhlasu v případě posu-
zování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, 
který užíval byt v ubytovacím zařízení nacháze-
jícím se v katastrálním území obce.

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama)

Rozpočet původní:                              0,00 Kč
Rozpočet upravený:                     10 000,00 Kč
Plnění:                     10 000,00 Kč
% plnění:                          100,00



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 105 –

Jednalo se o zprostředkování reklamy společnosti 
GEMINI oční klinika, a. s., na akci „Senior sympo-
sium 2015“.

Výdajová část rozpočtu:

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 
prevence

Rozpočet původní:                    70 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                     77 900,00 Kč
Čerpání:                        64 550,70 Kč
% čerpání:                             82,9

Finanční prostředky byly využity v souvislosti 
s uskutečněním akce "Senior symposium 2015". 
Jednalo se o úhradu nákladů na pronájem sálu, 
kulturní vystoupení, zabezpečení videoprojekcí, 
květinové dary a na pohoštění přednášejících, 
vystupujících a účastníků akce. 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 
sociálně nepřizpůsobivým(městský sociální šatník)

Rozpočet původní:                    48 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                     48 000,00 Kč
Čerpání:                     38 163,00 Kč
% čerpání:                            79,5

Finanční prostředky byly využity v souvislosti s pro-
vozováním Městského sociálního šatníku a jednalo 
se o náklady na platy zaměstnanců a povinné 
pojistné.

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým

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

Po mimořádné situaci v únoru 2015 v souvislosti 
s ubytovnou provozovatelky Pavlíny Landoriové, 
kdy nebyly k dispozici žádné finanční prostředky, 
nebylo po jejich přidělení nutné tyto čerpat. Nelze 
však v žádném případě vyloučit jejich potřebu 
i v následujících letech. Zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách v ustanovení § 92 písm. a) 
stanoví Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností zajistit osobě, které není poskytována sociální 
služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí 
okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, 
poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, 
a to v nezbytném rozsahu. Místní příslušnost se řídí 
místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. 
V případě opakování podobné situace, lze důvodně 
předpokládat, že by ani tyto finanční prostředky 
nebyly plně dostačující.

Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová
vedoucí odboru sociálních věcí a školství



mateřské školy
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec
příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn rezervní fond město

 Přerov, Máchova 14 301 605 293,00 1 520,00 1 520,00 304,00 1 216,00

 Přerov, Dvořákova 23 302 457 020,00 350,00 350,00 70,00 280,00

 Přerov, Komenského 25 305 477 142,00

 Přerov, Kouřílkova 2 306 925 155,00

 Přerov, Kratochvílova 19 307 450 958,00 21 770,00 21 770,00 4 354,00 17 416,00

 Přerov, Lešetín 5 308 490 913,00 720,00 720,00 0,00 720,00

 Přerov, Optiky 14 309 659 454,00 31 410,00 31 410,00 6 000,00 25 410,00

 Přerov, U tenisu 2 313 1 059 733,00 100 000,00 900,00 100 900,00 900,00 100 000,00

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 671 231,00 111 204,86 1 440,00 112 644,86 112 644,86

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 966 682,00 2 000,00 2 000,00 400,00 1 600,00

 Přerov - Újezdec, p.o., Hlavní 61 318 532 616,00 46 513,00 5 880,00 52 393,00 1 500,00 50 893,00

 ZŠ J. A. Komenského a MŠ,

 Přerov - Předmostí,  Hranická 14
348 1 630 056,00

 celkem za MŠ 8 926 253,00 0,00 0,00 257 717,86 65 990,00 323 707,86 13 528,00 310 179,86

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 1 707 536,00 578 700,00 79 514,42 79 514,42 7 951,00 71 563,42

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 320 724,00 439 505,00 29 277,00 29 277,00 5 855,00 23 422,00

 Přerov, Trávník 27 349 3 020 567,00 259 584,00 132 899,00 132 899,00 5 000,00 127 899,00

 Přerov, Svisle 13 342 2 352 355,00 439 505,00 72 122,00 72 122,00 14 424,40 57 697,60

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 2 606 848,00 255 395,00 96 458,75 96 458,75 2 000,00 94 458,75

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 2 908 684,00 204 112,00 98 993,00 98 993,00 10 000,00 88 993,00

 Přerov, Želatovská 8 337 1 872 318,00 728 891,93 25 324,00 25 324,00 5 064,80 20 259,20

 Přerov, U tenisu 4 340 3 048 465,00 553 720,00 124 072,00 124 072,00 24 814,00 99 258,00

 celkem za ZŠ 19 837 497,00 3 459 412,93 0,00 0,00 658 660,17 658 660,17 75 109,20 583 550,97

Finanční vypořádání školských zařízení - rok 2015 (údaje v Kč)
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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 5 854 283,00 319 500,00 380 838,74 380 838,74 380 838,74

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 12 650 128,00 1 142 692,00 270 300,50 270 300,50 270 300,50

 Celkem za oddělení školství

 a mládeže x 47 268 161,00 4 602 104,93 319 500,00 528 018,36 1 105 488,91 1 633 507,27 88 637,20 1 544 870,07

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015
___________________________________________________________________________________

279  KBC Přerov 50 000,00 7.1.2016

280  Klub vodního póla Přerov 100 000,00 29.1.2016

281  Sportovní kub BADMINTON Přerov 40 000,00 19.1.2016

282
 Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o. s.,
 Potápěčský klub SKORPEN Přerov

40 000,00 25.1.2016

283  TJ SOKOL Újezdec 45 000,00 28.1.2016

284  SK Mlýn Přerov 3 000,00 25.1.2016

285  MG Bike Team, z. s. 5 000,00 28.1.2016

286  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 40 000,00 29.1.2016

287  Volejbal Přerov, z. s. 30 000,00 21.12.2015

288  KMK Zubr Přerov 70 000,00 28.1.2016

289  PŘEROV MAMMOTHS 10 000,00 29.1.2016

290  Wasps Racing Přerov 10 000,00 29.1.2016

291  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 5 000,00 13.1.2016

292  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 70 000,00 13.1.2016

293  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 20.1.2016

294  TK PRECHEZA Přerov o. s. 20 000,00 27.1.2016

295  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE 25 000,00 28.1.2016

296  Vem Camará Capoeira - Přerov, z. s. 3 000,00 22.10.2015

297  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 29.1.2016

298  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně 40 000,00 20.1.2016

299  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 20 000,00 30.1.2016

300  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 10 000,00 29.1.2016

301  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 15 000,00 29.1.2016

302  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 60 000,00 29.1.2016

303  Karate Přerov, z. s. 50 000,00 11.1.2016

304  Fantasy Přerov, z. s. 10 000,00 26.1.2016

305  Šachový klub Vinary 3 000,00 29.1.2016

306  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 100 000,00 10.12.2015

307  Sportovně střelecký klub Přerov 5 000,00 1.12.2015

308  TJ SPARTAK PŘEROV 10 000,00 29.1.2016

309  TJ SPARTAK PŘEROV 2 000,00 29.1.2016

310  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 29.1.2016

311  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 29.1.2016

312  TJ SPARTAK PŘEROV 110 000,00 29.1.2016

313  TJ SPARTAK PŘEROV 30 000,00 29.1.2016

314  TJ SPARTAK PŘEROV 50 000,00 29.1.2016

315  TJ SPARTAK PŘEROV 8 000,00 29.1.2016

316  TJ SPARTAK PŘEROV 80 000,00 29.1.2016

317  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 29.1.2016

318  TJ SPARTAK PŘEROV 60 000,00 29.1.2016

Grantový program v oblasti sportu
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015
___________________________________________________________________________________

319  TJ SPARTAK PŘEROV 3 000,00 29.1.2016

320  TJ SPARTAK PŘEROV 5 000,00 29.1.2016

321  Night Birds - inline hockey club Přerov 50 000,00 29.1.2016

322  Tělovýchovná jednota Sokol Henčlov 20 000,00 27.1.2016

323  "L+S academy, z. s." 5 000,00 29.1.2016

324  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 11.12.2015

325  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 15 000,00 14.1.2016

326  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 11.12.2015

327  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 11.12.2015

328  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 000,00 11.12.2015

329  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 11.12.2015

330  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 20 000,00 11.12.2015

331  Sbor dobrovolných Hasičů Henčlov 3 000,00 29.1.2016

332  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2016

333  Sportovní klub Přerov 35 000,00 29.1.2016

334  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2016

335  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2016

336  Sportovní klub Přerov 55 000,00 29.1.2016

337  Sportovní klub Přerov 90 000,00 29.1.2016

338  Sportovní klub Přerov 40 000,00 29.1.2016

339  Sportovní klub Přerov 5 000,00 29.1.2016

340  Tenisový klub Přerov 10 000,00 25.1.2016

341  Tělocvičná jednota Sokol Lověšice 15 000,00 25.1.2016

342  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 15 000,00 10.12.2015

343  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 5 000,00 10.12.2015

344  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 5 000,00 10.12.2015

346  Moravská hasičská Jednota - Hasičský sbor Přerov 3 000,00 28.1.2016

347  Sportovní Klub ŠELA SPORT, o. s. 15 000,00 22.1.2016

348  Sportovní Klub ŠELA SPORT, o. s. 15 000,00 22.1.2016

349  Sportovní klub Žeravice 10 000,00 28.1.2016

350  Sportovní klub Žeravice 80 000,00 28.1.2016

351  Veslařský klub Přerov 110 000,00 25.1.2016

352  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 15 000,00 27.1.2016

353  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 10 000,00 28.1.2016

354  Fitness AVE Přerov 40 000,00 29.1.2016

355  JUDO SK Přerov, o. s. 30 000,00 29.1.2016

357  MORAVIAN DRAGONS 20 000,00 30.11.2015

358  "Florbalová škola Teiwaz, o. s." 15 000,00 29.1.2016

359  Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club 90 000,00 29.1.2016

360  Duha Klub Dlažka 5 000,00 28.1.2016

361  Duha Klub Dlažka 5 000,00 28.1.2016

362  Duha Klub Dlažka 50 000,00 28.1.2016

363  TBS Přerov 25 000,00 29.1.2016
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364  "TEMPISCH in - line, o. s." 5 000,00 5.1.2016

365  1.FC Viktorie Přerov, o. s. 5 000,00 29.1.2016

366  1.FC Viktorie Přerov, o. s. 10 000,00 29.1.2016

367  J. B. 5 000,00 5.1.2016

 C E L K E M 2 354 000,00

368  Český rybářský svaz, místní organizace Přerov 12 000,00 22.1.2016

369  Radioklub Přerov OK2KJU 5 000,00 27.1.2016

370  KERAMIKA ÚJEZDEC 5 000,00 27.1.2016

371  KERAMIKA ÚJEZDEC 2 000,00 27.1.2016

372  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 3 000,00 15.1.2016

373  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 3 000,00 15.1.2016

374  Asociace TOM ČR, TOM 5504 Lišáci 2 000,00 15.1.2016

375  Mykologický klub Přerov 17 000,00 25.1.2016

376  Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 5 000,00 12.6.2015

377  SCHOLA SERVIS, Zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, p.o. 4 000,00 9.12.2015

378  SCHOLA SERVIS, Zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, p.o. 5 000,00 9.12.2015

379  Net - Sport, s. r. o. 5 000,00 27.1.2016

380  Středisko volného času ATLAS a BIOS 3 000,00 23.12.2015

381  Středisko volného času ATLAS a BIOS 3 000,00 23.9.2015

382  Středisko volného času ATLAS a BIOS 3 000,00 9.12.2015

383  Fotbalový klub KOZLOVICE 5 000,00 27.1.2016

384  "Moravský ornitologický spolek" 17 000,00 28.1.2016

385  Duha Klub Rodinka 6 000,00 29.1.2016

386  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 15 000,00 27.1.2016

387  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 15 000,00 27.1.2016

388  JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 6 000,00 27.1.2016

389  A. K., Horní Moštěnice 22 000,00 29.1.2016

390  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 5 000,00 3.2.2016 po termínu

391  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 11.12.2015

392  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 12.1.2016

393  Český svaz žen, z. s. 3 000,00 27.1.2016

394  Český svaz žen, z. s. 5 000,00 27.1.2016
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395  Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 3 000,00 29.1.2016

396  KLUBOUŠKO, o. s. 5 000,00 29.1.2016

397  JSME TADY, o. p. s. 5 000,00 29.1.2016

398  Taneční škola Puls Přerov 15 000,00 29.1.2016

399  Duha Klub Dlažka 35 000,00 28.1.2016

400  ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4 3 000,00 15.6.2015

 C E L K E M 250 000,00

1366  HC ZUBR Přerov, s. r. o. 4 400 000,00 28.1.2016

1367  Fotbalový klub KOZLOVICE 500 000,00 27.1.2016

1368  1. FC Viktorie Přerov, o. s. 1 000 000,00 29.1.2016

1369  Volejbal Přerov, z. s. 1 350 000,00 28.1.2016

1370  TK PRECHEZA Přerov, o. s. 650 000,00 27.1.2016

1371  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 200 000,00 14.1.2016

1372  Sportovní klub Žeravice 100 000,00 28.1.2016

1373  TJ SPARTAK PŘEROV 400 000,00 29.1.2016

 C E L K E M 8 600 000,00

vráceno
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426  Středisko rané péče 35 000,00 28.1.2016

442
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub            

 KORÁLEK 
15 000,00 19.1.2016

443  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 60 000,00 26.1.2016

444  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 64 000,00 29.1.2016

445  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 23 500,00 29.1.2016

446  Roska Přerov, regionální org. Unie Roska v ČR 15 000,00 18.1.2016

447
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 okresní organizace Přerov 
7 000,00 13.1.2016

448
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 základní organizace Přerov 2
7 000,00 18.1.2016

449
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 základní organizace SPCCH 3
7 000,00 13.1.2016

450
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,

 okresní organizace Přerov 
7 000,00 27.1.2016

451  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 12 000,00 23.12.2015

452
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením

 přerovského regionu
30 000,00 29.1.2016

453  Územní organizace SD ČR 7 000,00 18.1.2016

454  Fotbalový klub Kozlovice 8 000,00 27.1.2016

455
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením

 přerovského regionu - Místní organizace vozíčkáři Přerov
7 000,00 29.1.2016

456  Armáda spásy v ČR, z. s. 250 000,00 28.1.2016

457  Duševní zdraví, o. p. s. 10 000,00 28.1.2016

458  Člověk v tísni, o. p. s. 18 000,00 28.1.2016

459  Člověk v tísni, o. p. s. 20 000,00 28.1.2016

460  Člověk v tísni, o. p. s. 100 000,00 28.1.2016 7 801,32

461  Oblastní spolek ČČK Přerov 15 000,00 29.1.2016

462  o. s. KAPPA-HELP 45 000,00 28.1.2016

463  Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 20 000,00 14.1.2016

464  Sdružení sluchově postižených "KROUŽEK" 7 000,00 26.1.2016

465  Sdružení sluchově postižených "KROUŽEK" 8 000,00 26.1.2016

466  Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR - ZO 7 000,00 28.1.2016

467  Klub stomiků, o. s. 7 000,00 29.1.2016

468  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 70 000,00 26.1.2016

469
 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním

 prsu, kontaktní centrum v Přerově
25 000,00 20.1.2016

470  Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 15 000,00 28.1.2016

471  Základní škola Přerov, Trávník 27 20 000,00 27.1.2016

472  Sdružení SOS dětských vesniček 80 000,00 28.1.2016

473  NADĚJE 12 000,00 27.1.2016

474  DUHA Klub Rodinka 17 500,00 29.1.2016

475  SNADNO, o. s. 10 000,00 27.1.2016

476  Klíč - centrum sociálních služeb, přísp. org. 6 000,00 8.1.2016 864,00

 C E L K E M 1 067 000,00 8 665,32
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405  E. J. - porodní asistentka 15 000,00 27.1.2015

406  Oblastní charita Červený Kostelec 12 000,00 28.1.2015

 C E L K E M 27 000,00

1319
 ALFA HANDICAP - sdružení občanů se zdravotním postižením

 přerovského regionu 
130 000,00 29.1.2016

1320  Centrum setkávání, o. s. 220 000,00 11.1.2016

1321  Duševní zdraví, o. p. s. 100 000,00 28.1.2016

1322  Jsme tady, o. s. 120 000,00 30.1.2016

1323  Oblastní charita Přerov 120 000,00 29.1.2016

1324  Oblastní charita Přerov 55 000,00 29.1.2016

1325  Oblastní charita Přerov 500 000,00 29.1.2016

1326  Oblastní charita Přerov 65 000,00 29.1.2016

1327  Oblastní charita Přerov 65 000,00 29.1.2016

1328  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 28.1.2016

1329  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 28.1.2016

1330  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 28.1.2016

1331  Sdružení MOST K ŽIVOTU 70 000,00 26.1.2016

1332  Sdružení MOST K ŽIVOTU 70 000,00 26.1.2016

1336  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov 255 000,00 25.1.2016

1337  Armáda spásy v ČR, z. s. 300 000,00 28.1.2016

1338  Armáda spásy v ČR, z. s. 55 000,00 28.1.2016

 C E L K E M 2 290 000,00

185  Domov pro seniory Tovačov, přísp. org. 30 000,00 22.1.2016 4 500,00

429  Centrum Dominika Kokory 12 000,00 25.1.2016

1628  Domov Na zámečku Rokytnice, přísp. org. 12 000,00 28.1.2016

2145  Domov pro seniory Radkova Lhota, přísp. org. 33 000,00 27.1.2016

2610  Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdrav. postižením 4 500,00 22.1.2016

 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov 11 314,00 vánoční sbírka

2582  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov 43 000,00 25.1.2016

3357  Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, přísp. org. 30 000,00 27.1.2016

 C E L K E M 175 814,00 4 500,00

vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne

Grantový program ve zdravotnictví

Ostatní činnost ve zdravotnictví

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

číslo 

sml.
    název dotace celkem

vyúčtování 

podáno dne
vráceno

– 113 –
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oddělení
oddělení

Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu byl členěn na 4 oddělení, 
v nichž bylo zařazeno celkem 58 zaměstnanců, 
včetně vedoucí odboru. 
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 magistrátu 
územně nečleněného statutárního města a obec-
ního 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: Bratrská 34 telefon: 581 268 111

(58)

vedoucí odboru
(1)

oddělení 
evidenčně správních 

agend a matriky

Sídlo: Horní nám. 10, nám. TGM 16      

(17)

oddělení
dopravně správních 

agend

Sídlo: nám. TGM 16   

(21)

oddělení
obecní živnostenský 

úřad

Sídlo: Smetanova 7

(10)

oddělení
přestupků

Sídlo: Smetanova 7         

(9)
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Na pracovišti občanských průkazů došlo od počátku 
roku k výraznému nárůstu počtu žadatelů o vydání 
nového OP. V roce 2015 končilo desetileté období 
od hromadné výměny OP prováděné v roce 2005. 
Tato skupina tak byla jednou z nejpočetnějších 
„desetiletých vln“. Právě z tohoto důvodu nastala 
pro pracoviště kritická situace, když stávající 
3 specializovaná pracoviště cestovních dokladů 
s biometrickými prvky (dále CDBP) byla při zvýše-
ném počtu žadatelů nedostačující. I přes provedenou 
úpravu organizace práce a rozšíření úředních hodin, 
přechodně v červnu, trvale pak od září i o páteční 
dny, nebylo možno kapacitně na 3 pracovištích 
CDBP výrazně rychleji žádosti občanů vyřizovat. Ve 
snaze situaci řešit, byl v červenci zaslán písemný 
požadavek na Ministerstvo vnitra ČR (dále MVČR)
s žádostí o řešení problému. Později na základě osob-
ního jednání primátora a vedení města na MVČR, 
bylo přislíbeno řešení problému, a to získáním bez-
platného pronájmu mobilního pracoviště CDBP. 
Konečné rozhodnutí padlo v říjnu 2015, kdy bylo 
ze strany MVČR rozhodnuto o zapůjčení tohoto 
pracoviště, k nainstalování došlo dne 10.12.2015. 
K umístění nového pracoviště byla využita stávající 
volná přepážka, a to s minimálními finančními nákla-
dy bez nutnosti speciálních úprav. Jednalo se praco-
viště umožňující výdej OP a cestovních dokladů, 
které bylo uvedeno do provozu pro veřejnost od
01.01.2016. 
Pracoviště OP také provozuje mobilní pracoviště 
(off-line procesy) pro nabírání žádostí o OP u imobil-
ních občanů a také pro následné předání vyhotove-
ných OP. V roce 2015 došlo i zde k výraznému 
nárůstu, bylo uskutečněno 92 výjezdů k imobilním 
občanům v celém správním obvodu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností Přerov, při nichž bylo 
nabráno 518 žádostí o OP a předáno 582 vyho-
tovených OP. Také pracovištěm ohlašovny pobytu 
bylo v roce 2015 uskutečněno 29 výjezdů k imobil-
ním občanům z důvodů provedení legalizace 
(ověření pravosti podpisu) nebo změny trvalého 
pobytu.
V polovině května byla na Magistrátu města Přerova
(dále MMPr) otevřena kancelář pro výkup pozemků, 
potřebných pro stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi 
a Přerovem. Kancelář slouží zejména pro ty občany, 
od kterých se vykupují pozemky pro úsek D1, nebo 
jsou jinak spojeni s touto stavbou. V souvislosti 
s otevřením kanceláře byly zřízeny služby pro ověřo-
vání pravosti podpisů (legalizace) občanům na 
připravených smlouvách o výkupu pozemků. Do
zajištění těchto služeb a k provádění ověřování pro 
kancelář výkupu pozemků v budově na Smetanově 
ulici byly zapojeny pracovnice matriky a pracovnice 
ohlašovny pobytu a Czech Pointu, provádějící vidi-
maci a legalizaci.
V měsíci červnu bylo rozhodnuto, že se pracoviště 
ohlašovny pobytu a Czech Point stane registračním 
pracovištěm pro registraci do informačního systému 
„Portál občana“. Zároveň bylo zahájeno testování 

procesu registrace do tohoto systému. Pracoviště by-
lo oficiálně pro občany zprovozněno od 16.09.2015. 
Dále bylo v průběhu 2. poloviny roku na pracoviště 
ohlašovny pobytu postupně podáváno velké množ-
ství návrhů o zrušení trvalých pobytů na základě 
požadavků oddělení bytové správy odboru správy 
majetku a komunálních služeb. V průběhu roku došlo 
opět k navýšení počtu osob s vedeným údajem 
o místu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, 
kdy k 31.12.2015 zde bylo evidováno 2 430 osob 
(stav k 31.12.2014 činil 2 089 osob).
V důsledku probíhající aktualizace dat agendového 
informačního systému evidence obyvatel před jejich 
migrací do nově připravovaného informačního systé-
mu v rámci projektu AIS3, pokračovalo MVČR
v rozesílání chybových sestav (reklamací) obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností. Pracoviště evi-
dence obyvatel provádělo řešení reklamací šetřením 
a následně opravou nesprávně vedených údajů 
u osob s evidovaným státním občanstvím ČSFR. 
Ke konci roku 2015 došlo k úpravám čekací haly pro 
veřejnost na pracovišti na nám. T. G. Masaryka 16, 
kdy bylo vyměněno staré nevyhovující zařízení za 
nové a zřízen dětský mini koutek.

Za období roku 2015 bylo oddělením evidenčně 
správních agend a matriky vydáno dokumentů podle 
druhu a jednotlivých pracovišť: 

ROK 2014 2015

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 
dokladů a evidence obyvatel:
počet přijatých žádostí o vydání OP 12 555 14 864

žádosti cizích úřadů 327 425

počet vydaných OP se strojově 
čitelnými údaji

12 805 14 854

počet vydaných OP bez strojově 
čitelných údajů

425 311

počet skartovaných OP 11 425 13 953

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 452 1 346

počet projednaných přestupků 1 333 1 524

z toho: - v blokovém řízení 363 377

- vydání bloku na místě
             nezaplaceného

122 100

            - domluvou 848 1 047

počet přestupků postoupených 
na oddělení přestupků

258 278

počet vydaných potvrzení o OP 3 505 3 689

počet provedených změn v evidenci 
obyvatel

124 140

poskytnutí údajů z informačního 
systému

3 014 5 528

přijaté žádosti o vydání cestovního 
pasu

4 672 5 009

vydané e-Pasy 4 529 4 616

vydané cestovní pasy typu Blesk 143 142

počet skartovaných cestovních pasů 4 009 4 382

přijato oznámení ztrát, odcizení 
cestovních pasů

159 218
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Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu

vydáno potvrzení o změně trvalého 
pobytu (TP)

1 197 1 298

zasláno oznámení o vydání potvrzení 
o změně TP

214 249

oznámení vlastníkům objektů o změ-
ně v počtu osob přihlášených k TP

327 344

podáno žádostí o zrušení údaje 
o místu TP

263 540

vydáno výpisů evidence obyvatel 105 137

počet provedených změn v evidenci 3 477 3 837

hlášení doručovací adresy 76 67

ověřování podpisů - legalizace 1 646 2 051

ověřování listin - vidimace 1 316 1 056

vydávání ověřených výstupů z informačních systémů 
veřejné správy (Czech Point)
výpisy z katastru nemovitostí 196 162

výpisy z obchodního rejstříku 160 141

výpisy z rejstříku trestů 532 345

výpisy z živnostenského rejstříku 79 46

výpisy z registru řidičů 15 18

výpisy z registru kvalifikovaných 
dodavatelů

2 3

výpis z registru autovraky 0 0

výpis z insolvenčního rejstříku 0 0

konverze dokumentů na žádost 176 125

konverze dokumentů z moci úřední 247 359

žádost o zřízení datové schránky 30 21

oznámení o zneplatnění přístupových 
údajů a vydání nových

30 32

výpisy ze základních registrů 16 20

Pracoviště matriky

počet zápisů v knize narozených 832 804

počet zápisů v knize manželství 152 174

z toho: církevních/s cizinci 10/4 11/14

počet zápisů v knize úmrtí 653 657

vyhotoveno duplikátů matričních 
dokladů

1 081 1 317

z toho: pro tuzemsko/pro cizinu 1018/63 1221/96

změny v matričních zápisech (určení 
a popření otcovství, osvojení, změny 
jména a příjmení, rozvody, opravy)

492 498

povolení změny jména a příjmení 32 23

zpětvzetí příjmení po rozvodu 12 12

příjmení žen v mužském tvaru 11 12

volba druhého jména, volba jiného 
jména osvojenci

4 4

vydáno osvědčení o právní způsobi-
losti k uzavření manželství v cizině 
nebo s cizincem

9 8

osvědčení k církevnímu sňatku 10 13

prominutí dokladů k uzavření 
manželství

4 8

povolení uzavřít manželství na jiném 
vhodném místě nebo mimo 
stanovenou dobu

14 20

počet provedených vyšších ověření 
dokladů pro cizinu

1 1

podklady pro zápis do zvláštní matri-
ky Brno

48 24

zápisy určení otcovství 267 264

z toho: před narozením/po narození 202/65 194/70

ověření podpisů – legalizace 299 322

ověřování listin – vidimace 154 105

počet vydaných veřejných listin 
o identifikaci

3 5

počet vydaných ověřených výstupů 
z inf. systému veřejné správy 

16 11

Počty ověřování pro MMPr

legalizace 2 601

vidimace 1 630

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 17.12.2015 připravil pracovní 
poradu matrikářek všech matričních úřadů, které 
jsou zařazeny do správního obvodu MMPr.

Příjmová část rozpočtu

Za činnosti prováděné na oddělení byly vybírány 
správní poplatky, které byly příjmem rozpočtu města.

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                           2 800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 800 000,00 Kč
Plnění:                                               3 107 965,00 Kč
% plnění:                                                      111,0
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)  

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč
Plnění:                                                    48 400,00 Kč
% plnění:                                                       121,0  

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

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč
Plnění:                                                      1 986,00 Kč
% plnění:                                                       39,7  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

Rozpočet původní:                                 95 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               95 000,00 Kč
Plnění:                                                  100 800,00 Kč
% plnění:                                                      106,1  

V průběhu roku nebyl rozpočet upravován, pláno-
vané příjmy byly mírně překročeny. 

Výdajová část rozpočtu 

Činnost místní správy 

Rozpočet původní:                                 30 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč
Čerpání:                                                   8 800,00 Kč
% čerpání:                                                      29,3  

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 
2014 nižší, když 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.

Stejně jako v přechozích letech byla větší část pře-
stupků řešena ve zkráceném řízení, a to jak bloko-
vém, tak především v příkazním řízení. Tímto postu-
pem se podstatně zkracuje doba nutná pro vyřízení 
přestupkové věci a její pravomocné ukončení. V roce 
2015 došlo k nárůstu celkového počtu došlých ozná-
mení (o 159), vzrostl i počet uložených pokut v rámci 
blokového i příkazního řízení. Kromě přestupků spá-
chaných na území města Přerova a jeho místních 
částí projednává oddělení na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv i přestupky spáchané v 52 
obcích správního obvodu Přerova, obce s rozšířenou 

působností. Další veřejnoprávní smlouva byla uzav-
řena s obcí Císařov. Obce Polkovice, Měrovice nad 
Hanou, Křenovice a Uhřičice požádaly o uzavření 
veřejnoprávních smluv, které nabydou účinnosti 
začátkem roku 2016. 
Na oddělení je zpracovávána i agenda obecně pro-
spěšných prací a také agenda související s vyřizo-
váním oznamovaných shromáždění dle zákona 
o právu shromažďovacím. Od 2. poloviny roku nově 
oddělení přestupků projednává přestupky dle ust. 
§ 46 odst. 1 zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v po-
rušení Nařízení města č. 3/2002, Tržní řád. 
Zpracování přestupků i zpráv o občanech pro potřeby 
orgánů činných v trestním řízení je prováděno za 
pomoci programu VITA. 
Pracovnice oddělení přestupků se na základě žádostí 
Policie České republiky dle trestního řádu účastnily 
provedení některých nutných procesních úkonů 
v zahájeném trestním řízení jako nezúčastněné 
osoby, kdy v roce 2015 došlo ke zvýšení počtu dnů 
faktické realizace.

Přehled úkonů v agendě přestupků 

ROK 2014 2015

počet došlých oznámení o přestupku  
01.01. do 31.12.

1 763 1 922

počet nevyřízených přestupků 
z minulého období

474 441

postoupeno jinam, odloženo 790 963

celkem projednáno    1 006 984

z toho v příkazním řízení   
            v blokovém řízení
            ve správním řízení    

364
200
442

383
247
354

počet případů, kdy bylo rozhodováno 
o náhradě škody

21 21

počet odvolání
z toho vyhověno 
(i částečně – např. snížení pokuty)

13
4

16
10

porušení OZV města      8 13

přestupky proti veřejnému pořádku 74 99

přestupky proti občanskému soužití 348 352

přestupky proti majetku 247 209

ostatní 294 278

uloženo na pokutách Kč 799 500 771 700

z toho zaplaceno – v blokovém 
řízení Kč

61 000 93 400

Oddělení také zpracovávalo a vyhotovovalo, pro 
potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších 
oprávněných orgánů, zprávy o občanech. 

ROK 2014 2015

zpracování zpráv o občanech pro potře-
by orgánů činných v trestním řízení

1 628 2 155

zpracování zpráv o občanech –
vyjádření k žádosti o zbrojní průkaz

255 238
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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 (dále OPP).
V roce 2015 mohlo současně vykonávat trest OPP 
6 osob (z toho 1 osoba na Správě hřbitova).S ohledem 
na skutečnost, že stále méně odsouzených započne 
a vykonává trest OPP, bylo odsouzeným umožněno 
nastoupit k výkonu OPP téměř okamžitě. Celkem 
11 osob nezapočalo s výkonem trestu OPP, z toho 
počtu byl(o):
 1 osobě trest zrušen uložením souhrnného trestu,
 3 osobám změněn usnesením okresního soudu 

původní poskytovatel,
 3 odsouzeným změněn soudem trest na nepod-

míněný,
 u 1 osoby soudem upuštěno od dalšího výkonu 

trestu,
 u 1 odsouzeného podán návrh k okresnímu soudu 

na přeměnu trestu, kdy řízení nebylo v roce 2015 
pravomocně ukončeno. 

ROK 2014 2015

počet soudem uložených trestů       
k odpracování/počet hodin

34/6 614 33/7 080

z toho: trest zcela odpracovalo
           osob/odprac. hodin

13/1 885 6/1 080

            trest započalo a nedokon-
            čilo osob/odprac. hodin.

12/875 5/275

k 31.12.2015 trest odpracovávalo 
osob/celkem odprac. hodin

5/270 7/709,5

z předchozího roku trest 
odpracovalo osob/odprac. hodin

2/139 7/814

celkem odpracováno hodin 2 899 2 878,5

Příjmová část rozpočtu

Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

Rozpočet původní:                               232 200,00 Kč
Rozpočet upravený:                             232 200,00 Kč
Plnění:                                                  233 324,00 Kč
% plnění:                                                     100,5  

Správní poplatky 

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

Sankční platby 

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč
Plnění:                                                 456 058,91 Kč
% plnění:                                                     101,4  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                                 70 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč
Plnění:                                                    57 643,00 Kč
% plnění:                                                     82,4  

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. 

Výdajová část rozpočtu

Činnost místní správy  

Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč
Čerpání:                                                      729,25 Kč
% čerpání:                                                       3,7  

Ve výdajové části rozpočtu oddělení přestupků je 
každoročně počítáno s částkou na úhradu služeb 
znalců či tlumočníků v přestupkovém řízení. V roce 
2015 byla položka čerpána pouze v 1 případě. 

Oddělení dopravně správních agend

 komplexně zajišťovalo výkon státní správy na
úseku dopravních přestupků, kdy projednávalo 
přestupky a správní delikty podle zákona o sil-
ničním provozu, přestupky na úseku dopravy, 
silničního hospodářství, přestupky a správní 
delikty vyplývající ze zákona o pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla, přestupky a správní 
delikty vyplývající ze zákona o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Úsek agendy dopravních přestupků projednává 
i správní delikty provozovatelů vozidel podle § 42b 
odst. 1 písm. r) zákona o pozemních komunikacích, 
kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická 
osoba tím, že jako provozovatel vozidla provozuje 
vozidlo, které překročí při nízkorychlostním anebo 
vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty sta-
novené zvláštním právním předpisem.

Přijatá oznámení byla vzhledem ke své povaze 
řešena především ve správním řízení, v menší míře 
v příkazním řízení a zcela minimálně v blokovém 
řízení. 
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Úsek agendy dopravních přestupků vede na základě 
oznámení o zadržení řidičského průkazu (dále ŘP)
správní řízení o zadržení ŘP do doby pravomocného 
rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu. 
Z celkového počtu přijatých oznámení o zadržení ŘP
(77 oznámení) se pouze v 6 případech nerozhodovalo 
a ŘP byl vrácen jeho držiteli. 
I nadále pokračoval trend zastupování pachatelů 
přestupků prostřednictvím zmocněnců, přičemž ve 
velké většině případů jejich činnost spočívala v jed-
nání, které je možno označit za obstrukční, s cílem 
dosáhnout prekluzivní lhůty pro projednání pře-
stupku. Zaznamenána byla určitá modifikace jimi 
užívaných postupů, kterými je reagováno na novelu 
zákona o přestupcích, zejména na prodloužení lhůty 
k projednání přestupku z 1 roku na 2 roky.

Přehled úkonů dle jednotlivých činností oddělení: 

ROK 2014 2015

počet došlých oznámení 753 840

usnesení o postoupení 
přestupkové věci

30 22

záznam o odložení věci 177 355

blokové řízení 64 49

příkazní řízení 151 88

správní řízení – rozhodnutí 
uložením sankce

275 278

správní řízení – rozhodnutí 
o zastavení řízení

44 42

rozhodnutí o upuštění od zbytku 
sankce zákazu řízení všech 
motorových vozidel a o vrácení 
řidičských oprávnění (ŘO)

260 263

rozhodnutí o zrušení podmínění 
ŘO, o podmínění ŘO a o odnětí 
podmínění ŘO 278 282

rozhodnutí o zadržení ŘP 88 71

výzva k vyzvednutí ŘP pro 
nezahájené řízení

4 6

odpovědi na žádosti pojišťoven 96 94

různé - odpovědi institucím, 
soudům

39 48

uloženo na pokutách Kč 3 288 800 2 425 200

z toho zaplaceno v blokovém 
řízení Kč

32 300 21 100

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 hod-
nocení řidiče (záznam bodů za spáchaný dopravní 
přestupek, odečítání bodů) a vedení správního řízení 
o námitkách proti záznamu bodů. V registru řidičů
bylo vedeno:
 60 792 řidičů, 
 180 cizích řidičů (cizinců s českým ŘP),
 3 267 neřidičů,
 3 632 řidičů vlastnících průkaz profesní způsobi-

losti řidiče. 

Dále vydal registr řidičů v informačním systému 
„digitální tachograf“ 254 paměťových karet. Od 
ledna běžela agenda Centrální registr řidičů (Eliška) 
plně na internetové síti. Pro pracovníky Centrálního 
registru řidičů bylo nastaveno přihlašování do infor-
mačního systému e-Testy, které probíhalo taktéž na 
internetové síti. Poslední přechod na internetovou síť 
proběhl v informačním systému digitální tachograf 
od 20.09.2015. Pro přechod všech výše uvedených 
agend byla pro úsek registru řidičů nutná úzká 
spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, firmami
ASSECA CENTRAL EUROPE, a. s., ICZ, a. s. 
a oddělením informačních a komunikačních služeb.

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO

ROK 2014 2015

udělení, rozšíření ŘO 3 200 2 959

pozbytí, odnětí a podmínění ŘO 411 440

vydání mezinárodních ŘP 235 259

vydání nových ŘP 4 243 6 149

vydání průkazů profesní způsobilosti 
řidiče

5 12

vydání paměťových karet 224 254

zaevidování přestupků a přečinů 3 493 3 184

výdej dat z registru řidičů 1 403 1 430

různé – např. odpovědi soudům, 
pohyb evidenčních karet řidičů

9 493 9 000

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 1. pololetí byl zaznamenán zvýšený počet přihla-
šovaných vozidel, a to z důvodu legislativní změny, 
kdy bylo nutno dohlásit do 30.06.2015 tzv. vozidla 
vedená v polopřevodu. Nesplněním této povinnosti 
došlo k administrativnímu zániku takového vozidla 
po 01.07.2015. Od téhož data byly spisy vozidel 
vedeny i elektronicky, bylo tedy nezbytné pořizovat 
skeny dokumentů. V závěru roku byl odbavován 
větší počet klientů, kteří měli dočasně vyřazené



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 120 –

vozidlo z provozu a nebyl při tomto úkonu proveden 
zápis místa umístění a účel využití. 
Nadále byly v registru vozidel postupně doplňovány 
zjištěné chybějící nebo neúplné informace, jež nebyly 
vůbec nebo chybně převedeny z předchozího progra-
mu při přechodu na nový centrální registr vozidle 
v roce 2012.

Počet úkonů na úseku registru vozidel

ROK 2014 2015

schválení technické způsobilosti –
individuální dovoz

616 728

stavby, přestavby 30 24

znovuobnovení původního VIN 
vozidla

18 24

1. evidování vozidla v ČR 1 586 2 417

zánik vozidla 905 4 047

vývoz do zahraničí 496 241

dědictví 195 237

změna barvy vozidla 77 92

změna vlastníka 279 175

výměna registrační značky a druhu 
registrační značky (SPZ)

398 457

technická prohlídka 590 876

blokace 785 909

vybavení/nestandardní provedení 670 671

výměna technického průkazu 351 459

oprava v záznamu vozidla 8 824 8 150

znovuzaevidování 18 5

osvědčení o registraci 726 861

odhlášení dle 1999/37/ES 67 391

vyřazení z provozu 889 1 532

ukončení vyřazení z provozu 622 572

změna registračního místa 961 697

změna vlastníka a provozovatele
(změna zákona od 01.01.2015)

0 3 613

potvrzení změny provozovatele 4 019 947

různé např. dožádání státních 
institucí

2 350 1 850

Oddělení je dopravním úřadem ve věcech taxislužby 
a městské autobusové dopravy (dále MAD), vede 
agendu stanice měření emisí. Dopravní úřad, z dů-
vodu ukončení Centrálního registru dopravců, který 
evidoval všechny údaje agendy taxislužba, jednot-
livě přepsal všechna data do Rejstříku podnikatelů 
v silniční dopravě, informačního systému veřejné 
správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy.
Oddělení z hlediska samosprávy komplexně řeší 
problematiku veřejné dopravy. Zajišťuje agendu 
MAD, provoz Cyklobusu Bečva a ve věci dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje, tzv. příměstská
doprava, spolupracuje s koordinátorem Integrovaného
systému Olomouckého kraje (dále IDSOK) a Kraj-
ským úřadem Olomouckého kraje. Oddělení provádí 
zálohové platby na kompenzaci MAD, na prokaza-

telnou ztrátu Cyklobusu Bečva, poskytuje finanční 
příspěvek na příměstské linky a provádí kontrolu 
výdajů dopravců a roční zúčtování nákladů, tržeb 
a poskytnutých záloh. 
V souladu s předpisem č. 2/2015, o informování 
veřejnosti a opatřeních v případě zvýšených koncen-
trací znečišťujících látek v ovzduší, byla zajištěna 
v termínu od 06.11.2015 do 08.11.2015 přeprava 
cestujících v MAD zdarma.
Jelikož koncem roku uplynula doba platnosti smlou-
vy, na základě které společnost Arriva Morava, a. s., 
zajišťovala provoz Cyklobusu Bečva, oddělení zača-
lo pracovat na zadání veřejné zakázky. Vítěz by měl 
být znám v únoru 2016 a provoz Cyklobusu Bečva
bude zajišťovat v letech 2016 a 2017.
Oddělení z hlediska samosprávy, v souladu s OZV
č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení 
nebo nabízení přepravy na území města Přerova, 
v 10 termínech přezkoušelo 56 uchazečů ze znalostí 
místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů 
upravujících provozování taxislužby a ochrany spo-
třebitele.

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu

ROK 2014 2015

vystavení průkazů řidičů taxislužby 74 35

zařazení vozidel taxislužby do evidence 10 11

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 6 5

stanice měření emisí - kontrola 2 3

jízdní řády MAD 23 18

licence MAD 20 5

osvědčení MAD 4 1

zkoušky taxislužby– odzkoušení uchazeči 58 56

zkoušky taxislužby– vydaných osvědčení 48 34

smlouva o poskytnutí dotace 0 1 034

Oddělení dále zajišťovalo agendu silničního 
správního úřadu ve věcech povolování 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).
V průběhu téměř celého roku pokračovala částečná, 
částečná/jednosměrná a úplná uzavírka krajské 
silnice II/434 ul. Tovačovská v Přerově z důvodu 
realizace stavební akce „Přerov – výstavba levobřež-
ního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic 
a Kozlovic“. Dále probíhaly dlouhodobé uzavírky 
krajských silnic z důvodu realizace stavby „Kanali-
zace Bochoř“ a „Kanalizace Císařov“. Dlouhodobé 
uzavírky krajských silnic byly také povoleny z dů-
vodu realizace stavby „Most ev. č. 4348-7, Říkovice“, 
„Vodovod Kozlovice“, rekonstrukce krajských silnic 
a opravy železničních přejezdů, což významně 
ovlivnilo dopravní situaci v celém správním obvodu. 
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Počet úkonů silničního správního úřadu: 

ROK 2014 2015
stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích

123 102

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích

122 139

výjimky z místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích

23 16

zvláštní užívání pozemních 
komunikací

448 405

uzavírky, objížďky 53 69

koordinovaná stanoviska 418 354

vydaná vyjádření 39 40

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 zkou-
šky profesní způsobilosti. Do 13.04.2015 byla agenda
zajišťována pouze 1 zkušebním komisařem, od tohoto 
data byl přijat nový zaměstnanec.
Koncem měsíce listopadu byla uskutečněna pracovní 
porada se všemi zástupci autoškol registrovaných ve 
správním obvodu.

Počet provedených zkoušek a rozhodnutí:

ROK 2014 2015

zkoušky uchazečů o ŘO 685 645

zkoušky z odborné způsobilosti 28 38

zkoušky z profesní způsobilosti 45 56

opakovaná zkouška o ŘO 737 767

rozhodnutí o změně v registraci AŠ 19 38

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:                                                  733 500,00 Kč
% plnění:                                                     104,8  

Správní poplatky 

Rozpočet původní:                           6 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          6 000 000,00 Kč
Plnění:                                               6 550 780,00 Kč
% plnění:                                                     109,2  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                          1 800 000,00 Kč
Plnění:                                               1 929 540,40 Kč
% plnění:                                                    107,2  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

Rozpočet původní:                               210 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             210 000,00 Kč
Plnění:                                                  274 264,98 Kč
% plnění:                                                    130,6  

V průběhu roku rovnoměrně plněny všechny pláno-
vané příjmy, jen u evidence motorových vozidel byl 
výrazný nárůst vybraných správních poplatků, a to 
z důvodu končících tzv. polopřevodů a nutnosti do-
hlásit využití a místo uložení vozidla dočasně vyřaze-
ného, tj. v depozitu. 

Výdajová část rozpočtu 

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kom-
penzace městské dopravy, příspěvek na provoz 
příměstské dopravy aj) 

Rozpočet původní:                          26 000 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                        26 093 200,00 Kč
Čerpání:                                          17 296 167,00 Kč
% čerpání:                                                     66,3  

Trvale největším výdajem bylo zajištění dopravní 
obslužnosti a s tím spojené poskytnutí kompenzace 
dopravcům, a to jak u městské dopravy, tak ostatní 
dopravní obslužnosti:
 Dopravní a logistické společnosti, s. r. o., která 

zajišťovala městskou autobusovou dopravu, bylo 
v průběhu roku uhrazeno téměř 13 800 tis. Kč,

 na dopravní obslužnost, na tzv. příměstské linky 
bylo Olomouckému kraji uhrazeno 3 117 tis. Kč,

 na provoz cyklobusu Bečva město přispělo část-
kou 128 tis. Kč. 
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Bezpečnost silničního provozu 

Rozpočet původní:                               131 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                             119 200,00 Kč
Čerpání:                                                 39 236,00 Kč
% čerpání:                                                     32,9  

Nájemné mělo být hrazeno za bezplatnou přednášku 
krajského manažera BESIP, organizovanou komisí 
BESIP každý rok v měsíci listopadu, přednáška se 
v roce 2015 konala, ale byla hrazena z rozpočtu 
kanceláře primátora. Výdaje na znalecké posudky 
nebyly zcela vyčerpány, ač bylo nutno v závažných, 
sporných případech dopravních přestupků a vždy 
v případě, že se jedná o řízení pod vlivem jiné 
návykové látky než alkohol, žádat o více posudků, 
než v roce předchozím.

Provoz veřejné silniční dopravy (dotace seniorům 
nad 70 let)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč
Čerpání:                                               309 300,00 Kč
% čerpání:                                                     61,9  

Rada města Přerova pro občany statutárního města 
Přerova starších 70 let schválila poskytnutí dotace ve 
výši 150 Kč na jízdné IDSOK. O dotaci požádalo 
celkem 2 062 osob, se kterými byly uzavřeny smlou-
vy o poskytnutí dotace z toho: 
 1 034 smluv na odboru evidečních a správních 

služeb a obecního živnostenského úřadu,
 1 028 smluv na odboru ekonomiky.

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 koncesované, 
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 „Spotře-
bitelský 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 2015 mimo běžnou registrační činnost Centrál-
ního registračního místa prověřeno a zpracováno 
v informačním systému registru živnostenského 
podnikání celkem 4 292 avíz o změnách údajů 
fyzických a právnických osob z jiných rejstříků 
(veřejný rejstřík; insolvenční rejstřík; registr obyva-
tel; registr územní identifikace, adres a nemovitostí). 
Také v informačním systému evidence zemědělských 
podnikatelů bylo řešeno 92 avíz o změnách údajů 
fyzických a právnických osob z jiných rejstříků. 
Koncem roku byla nainstalována a zprovozněna 
signalizační světla u vstupů do 6 kanceláři pracov-
níků registrace, která zpřehlednila orientaci občanů 
v samotném procesu registrace živnostenských 
oprávnění a jejich změn.
I v tomto roce byla kontrolní činnost zaměřena zej-
ména na oblast prodeje kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin, tedy na činnosti spadající do 
obsahové náplně koncesované živnosti. Lihová kon-
cese byla nově udělena 77 podnikatelským subjektům 
(k 31.12.2015 celkem 773 lihových koncesí), přičemž 
držitelé těchto koncesí, ale i potencionální neopráv-
nění provozovatelé této činnosti (hostinská činnost 
bez lihové koncese), byli fyzicky kontrolováni v 98 
případech. Dalších 151 podnikajících fyzických 
a právnických osob, které jsou formálně držiteli 
živnostenského oprávnění s předmětem podnikání 
„hostinská činnost“ a současně nejsou držiteli lihové 
koncese, bylo prověřeno mimo režim zákona o kon-
trole. Neoprávněný prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu nebo lihovin v roce 2015 nebyl zjištěn.
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. Tento systém využívá síť 227 obecních 
živnostenských úřadů a je založen na jejich spolu-
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práci s nevládními neziskovými organizacemi. V roce 
2015 byla poskytnuta pomoc 13 spotřebitelům.
V rámci dlouhodobé spolupráce s obecně prospěš-
nou společností dTest byly distribuovány do přerov-
ských městských informačních center nové příručky 
Jak se vyznat v energetice, upozorňující veřejnost 
zejména na nekalé praktiky podomních prodejců 
elektřiny a plynu a dotisk žádané příručky s názvem 
Jak nespadnout do pasti, určené především pro 
seniory, účastnící se „předváděcích akcí“.

Podnikání podle živnostenského zákona 

Přehled dokumentů vydaných v roce 2015

ROK 2014 2015

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO 2 354 1 604

rozhodnutí o udělení koncese 562 130

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní 
žádost

342 439

rozhodnutí o zrušení ŽO 23 33

rozhodnutí o změně koncese 26 28

rozhodnutí o pozastavení provozování 
živnosti aj.

14 7

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 1 224 646

vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR 207 218

vyrozumění o pokračování provozování 
živnosti 

291 264

vyrozumění o přerušení provozování 
živnosti

1 454 1 204

vyrozumění o shromáždění podkladů 
pro rozhodnutí aj.

49 56

vyrozumění o zápisu adresy pro 
vypořádání závazků

502 370

výzva dle § 57 odst. 2 ŽZ 20 17

výpis ze ŽR 180 147

potvrzení o neexistenci/existenci zápisu 
v rejstříku

336/7 330/8

žádost o stanovisko ke koncesi 29 31

stanovisko ke změně koncese 18 17

oznámení o zahájení kontroly aj. 158 463

oznámení příslušným úřadům 642 582

předání údajů JRF (jednotný registrační 
formulář) příslušnému orgánu

111 81

ŽR – živnostenský rejstřík, ŽO – živnostenské oprávnění 

Celkový počet podnikatelů s platným živnostenským 
oprávněním k 31.12.2015 činil 13 771, z toho:
 českých fyzických osob                              11 855
 českých právnických osob                            1 664
 zahraničních fyzických osob                           242
 zahraničních právnických osob                         10

Počet podnikajících fyzických osob se snížil oproti 
předcházejícímu roku o 255 osob, když poslední 
živnostenské oprávnění zaniklo 508 osobám, nově se 
zaregistrovalo 356 fyzických osob a ze změn 
převažující změnu sídla do správního obvodu jiného 
obecního živnostenského úřadu provedlo 103 
podnikajících fyzických osob.

Počet podnikajících právnických osob se zvýšil o 52 
osob, poslední živnostenské oprávnění zaniklo 36 
osobám, nově své první živnostenské oprávnění 
zaregistrovaly 104 osoby a v důsledku změny sídla 
do správního obvodu jiného obecního živnos-
tenského úřadu ubylo 16 podnikajících právnických 
osob.

Celkový počet ŽO podle druhů živností a subjektů 
k 31.12.2015:

živnosti fyzické 
osoby

právnické 
osoby

celkem

volné 9 431 1 614 11 045

řemeslné 5 138 951 6 089

vázané 1 457 425 1 882

koncesované 1 070 400 1 470

Kontrolní činnost

Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna 
v souladu s právními předpisy, za zjištění porušení 
právních předpisů byly ukládány sankce. Bylo 
uskutečněno 384 kontrolních šetření, z toho 269
protokolů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), uloženo 61 sankcí, z toho 59
v blokovém řízení.
Ve 2. polovině roku byl snížen počet dosavadních 
4 pracovníků zabývajících se živnostenskou kontro-
lou o jednoho, počet provedených kontrolních šetření 
se tak oproti roku 2014 snížil o 47.

Podnikání dle zákona o zemědělství 

Oddělení vedlo evidenci zemědělských podnikatelů, 
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zeměděl-
ství, ve znění pozdějších předpisů. K datu 31.12.2015
bylo v evidenci:
 fyzických osob                                                334
 právnických osob                                              49

Kontrolu zemědělských podnikatelů podle výše 
uvedeného zákona provádí zejména Ministerstvo 
zemědělství ČR. Pracovníci oddělení mohou kontro-
lovat pouze plnění těch ustanovení výše uvedeného 
zákona, která přímo souvisejí s evidencí zeměděl-
ských podnikatelů. Kontrola bude tedy vyvolána 
v případě podezření, že existuje rozpor mezi 
faktickým stavem a údaji vedenými v evidenci 
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zemědělských podnikatelů. V roce 2015 tento případ 
nenastal a kontroly 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 
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:                               620 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             620 000,00 Kč
Plnění:                                                 645 330,00 Kč
% plnění:                                                     104,1  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč
Plnění:                                                   36 400,00 Kč
% plnění:                                                     91,0  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
(náklady řízení o přestupcích) 

Rozpočet původní:                                 12 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               12 000,00 Kč
Plnění:                                                      9 002,21 Kč
% plnění:                                                      75,0  

Zprávu podala: Ing. Jitka Kočicová
vedoucí odboru evidenčních správních služeb               
a obecního živnostenského úřadu
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V roce 2015 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. 

Oddělení stavební úřad 

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v pů-
sobnosti obecného stavebního úřadu, silničního správ-
ního úřadu a speciálního stavebního úřadu, na úseku 
vyvlastnění a správních deliktů v rámci přenesené 
působnosti rozhodovalo o odnětí nebo omezení vlast-
nického práva k pozemku nebo ke stavbě, projed-

návalo a rozhodovalo o správních deliktech v působ-
nosti odboru, připravovalo a posuzovalo návrhy 
veřejnoprávních smluv nahrazujících správní rozhod-
nutí podle zákona o územním plánování a stavebním 
řádu. 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                     1 983

V rámci samostatné působnosti se oddělení vyjadřo-
valo k záměrům obce prodat či pronajmout pozemek 
z hlediska stavebního řádu a pozemních komunikací.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

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

vedoucí odboru
(1)

oddělení
ochrany životního prostředí 

a památkové péče 
                                           (8)

oddělení 
stavební úřad

(15)

oddělení 
vodního hospodářství               

a zemědělství
                                        (6)

úsek  
vyvlastnění a správních deliktů

(2)

pracoviště  
administrativy  

                                      (2)
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Příjmová část rozpočtu

Správní poplatky

Rozpočet původní:                            2 500 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           2 500 000,00 Kč
Plnění:                                                2 340 200,00 Kč
% plnění:                                                   93,6

Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním 
úřadem na základě vydaných rozhodnutí.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              250 000,00 Kč
Plnění:                                                   182 400,00 Kč
% plnění:                                                      73,0

Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                               50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            50 000,00 Kč
Plnění:                                                   48 125,00 Kč
% plnění:                                                       96,3

Výdajová část rozpočtu

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách

Rozpočet původní:                              100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            100 000,00 Kč
Čerpání:                                                    7 502,00 Kč
% čerpání:                                                       7,5

Finanční prostředky byly použity na pořízení znalec-
kých posudků.

Oddělení ochrany životního prostředí
a památkové péče

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v pů-
sobnosti 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 pře-
stupky na úseku veřejného pořádku. V rámci samos-
tatné působnosti zejména stanovovalo podmínky
zvláštního užívání veřejného prostranství, které není 
ve vlastnictví města, koordinovalo systém poskyto-
vání dotací na obnovu exteriérů památkově význam-
ných 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 Plán odpadového 
hospodářství, koordinovalo odbornou praxi středo-
školských a vysokoškolských studentů na úseku 
ochrany životního prostředí apod. Oddělení rovněž 
zajišťovalo ekonomickou agendu celého odboru
a poskytovalo organizační a odbornou pomoc komisi 
životního prostředí.

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        184
 památková péče       109
 ochrana ovzduší         144
 odpadové hospodářství           7
 posuzování vlivů na životní prostředí                 16
 integrovaná prevence                         8
 koordinovaná závazná stanoviska          489
 zvláštní užívání veřejného prostranství 

(samostatná působnost)             2
 rybářské lístky                                                   390

Příjmová část rozpočtu

Poplatky za uložení odpadů

Rozpočet původní:                             1 900 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           1 900 000,00 Kč
Plnění:                                               2 441 433,10 Kč
% plnění:                                                      128,5

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 
jinými původci než je město.
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Správní poplatky

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč
Plnění:                                                   135 350,00 Kč
% plnění:                                                      135,4

Poplatky za rybářské lístky a za vydání souhlasu 
k netřídění odpadů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                                20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                20 000,00 Kč
Plnění:                                                     33 500,00 Kč
% plnění:                                                      167,5

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.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)

Rozpočet původní:                                    5 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                  5 000,00 Kč
Plnění:                                                      3 000,00 Kč
% plnění:                                                       60,0

Výdajová část rozpočtu 

Zachování a obnova kulturních památek (propa-
gace, konzultace) 

Rozpočet původní:                                 80 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                80 000,00 Kč
Čerpání:                                                 42 902,00 Kč
% čerpání:                                                     53,6

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 zpracování návrhů textů včetně překladu 
do angličtiny a němčiny pro tabule připravované 
naučné stezky „Po stopách války 1866 na Přerovsku“, 
tisk barevného plakátu s pozvánkou na otevření této 
stezky. Dále bylo objednáno zhotovení a osazení čtyř
dřevěných stojanů.

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-
tory aj.)

Rozpočet původní:                                130 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              190 700,00 Kč
Čerpání:                                                148 575,17 Kč
% čerpání:                                                      77,9

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 na 
podrobné vyhodnocení 24hodinových a 1hodinových 
koncentrací suspendovaných částic PM10 na stanici 
v Přerově za období 2005-2014. Rozpočet byl posílen 
z důvodu očekávaných vratek sankčních plateb vybra-
ných v minulých letech na základě OZV č. 2/2010, 
o stanovení některých povinností při přepravě sypkých 
a obdobných materiálů na území statutárního města
Přerova. Takto byly v roce 2015 pokuty včetně úroků 
vráceny dvěma subjektům v celkové výši 19 983 Kč. 

Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                         0,0

Jednalo se o finanční rezervu na případné odstranění 
nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné čerpat.

Ochrana druhů a stanovišť

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             108 000,00 Kč
Čerpání:                                                 61 015,00 Kč
% čerpání:                                                      56,5

Prostředky byly čerpány na dokončení biologického 
průzkumu významného krajinného prvku park 
Michalov – botanická část, na bezpečnostní ořez 
moruše na Dvořákově ulici v Přerově, na ošetření 
památné lípy v obci Sušice, na zpracování odborného 
posudku 13 hrušní v k. ú. Vinary, pořízení „Studie 
veřejného a komerčního využití ploch v tzv. Knejzlí-
kových sadech v Přerově-Předmostí“ a na umístění 
mobilních značek upozorňujících na migraci obojži-
velníků. Dále byl pořízen stojan s podkladovou deskou 
k moruši a nakoupeno krmivo pro zimní přikrmování 
ptactva v parku Michalov.
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Ekologická výchova a osvěta

Rozpočet původní:                             109 100,00 Kč
Rozpočet upravený:                           103 000,00 Kč
Čerpání:                                                57 719,00 Kč
% čerpání:                                                      56,0

Finanční prostředky byly čerpány na nákup odměn 
pro úspěšné mateřské a základní školy v soutěži ve 
sběru použitých baterií a monočlánků, na nákup 
pracovních pomůcek a občerstvení pro účastníky 
osvětových úklidových akcí (Den Země – Ukliďme 
svět, Ukliďme Česko), na nákup osvětové brožurky 
o třídění odpadu pro žáky přerovských škol, na tisk 
samolepek ke Dni stromů a na dotisk barevného 
průvodce naučnou stezkou Předmostím až do pravěku.

Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet původní:                                150 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                             651 000,00 Kč
Čerpání:                                              611 000,00 Kč
% čerpání:                                                      93,9

Jednalo se o poskytnuté dotace:
 na obnovu exteriéru památkově významných 

objektů na území města Přerova 2 fyzickým 
osobám                                                100 000 Kč

 Římskokatolické farnosti Přerov na II. etapu obno-
vy kaple sv. Jiří v Přerově                    111 000 Kč

 ze státního rozpočtu v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na II. etapu obnovy kaple 
sv. Jiří v Přerově                                        400 000 Kč

Ekologická výchova a osvěta 

Rozpočet původní:                              200 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              216 100,00 Kč
Čerpání:                                                216 100,00 Kč
% čerpání:                                                    100,0

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací na 
aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty bylo dotačně podpořeno celkem 10 
aktivit v celkové výši 206 100 Kč. Z důvodu nedo-
statku finančních prostředků nemohly být uspokojeny 
4 subjekty. Dotace ve výši 10 000 Kč byla poskytnuta 
spolku Naše společná krajina z. s., na částečnou úhra-

du nákladů na projekt Zvýšení biologické diverzity 
zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska.

Přímé podpory v oblasti EVVO

Rozpočet původní:                                250 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                              250 000,00 Kč
Čerpání:                                                250 000,00 Kč
% čerpání:                                                   100,0

Finanční prostředky byly poskytnuty Muzeu Komen-
ského v Přerově, p. o., na provoz záchranné stanice 
pro handicapované živočichy a na poradenskou 
a osvětovou činnost. 

Oddělenívodního hospodářství azemědělství

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, evidenci o jakosti 
vod od provozovatelů, za obec povolovalo pořádání 
veřejných vystoupení podle zákona na ochranu zvířat 
proti týrání. V roce 2015 byly oddělením na jednot-
livých úsecích státní správy vydány následující počty 
individuálních správních opatření:
 vodní hospodářství          414
 zemědělský půdní fond          126
 veterinární opatření                          4
 myslivost                                      55
 lesy                        81
 týrání zvířat                        24
 rybářství                           4
 lovecké lístky                          23

Příjmová část rozpočtu

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            320 000,00 Kč
Plnění:                                                 326 369,00 Kč
% plnění:                                                      102,0
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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:                                                     23 792,00 Kč
% plnění:                                                          -

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.

Správní poplatky

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                            100 000,00 Kč
Plnění:                                                 155 960,00 Kč
% plnění:                                                    156,0

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:                                                     40 800,00 Kč
% plnění:                                                       45,3

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:                                                 17 000,00 Kč
% plnění:                                                     170,0

Výdajová část rozpočtu

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

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

Finanční prostředky byly určeny k zajištění umístění 
týraného zvířete do náhradní péče. V roce 2015
nebylo nutné tyto prostředky čerpat.

Celospolečenské funkce lesů

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč
Rozpočet upravený:                              317 400,00 Kč
Čerpání:                                                317 384,00 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:                                  30 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                30 000,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                        0,0

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 2015 nebyly prostředky čerpány.

Ostatní správa ve vodním hospodářství

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                40 000,00 Kč
Čerpání:                                                          0,00 Kč
% čerpání:                                                        0,0

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 2015 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 2015. 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 04.02.2016.
Činnosti interního auditu byly zajišťovány 1 pracov-
níkem, který byl organizačně oddělen od řídících 

a výkonných struktur, přímo podřízen primátorovi 
města Přerova.
Výkon auditní činnosti byl zajišťován na základě 
plánu interního auditu na rok 2015 schváleného 
primátorem města Přerova, který byl zaměřen na 
vyhodnocení fungování kontrolních mechanismů, 
dodržování zákonných a interních předpisů, zajištění 
ochrany veřejných prostředků proti nesrovnalostem 
nebo jiným nedostatkům, na prověřování hospodár-
ného, účelného a efektivního využívání veřejných 
prostředků. Dále se auditní činnost orientovala na 
dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek
a ověřování správnosti prováděných operací, kdy 
výstupem byla stanoviska a analýza posouzení dané-
ho stavu. V souladu s ustanovením § 28 zákona 
o finanční kontrole poskytoval interní audit konzul-
tační, poradenský a metodický servis odborům MMPr 
i příspěvkovým organizacím (dále PO) v oblasti 
finanční kontroly. Nejčastěji se konzultace týkaly 
oblasti finančního řízení a kontroly, hospodaření 
s finančními prostředky a majetkem, poskytování 
dotací, zadávání veřejných zakázek. 

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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V průběhu roku byly vykonány:
 4 interní audity dle plánu interního auditu, 
 3 mimořádné veřejnosprávní následné kontroly 

a stanoviska na podnět primátora města Přerova 
např. analýza stavu investičních akcí z titulu 
porušení zákona o veřejných zakázkách, zákona 
o finanční kontrole ve veřejné správě, dodržení 
podmínek vyplývajících ze smlouvy o dotaci –
porušení rozpočtové kázně, odpovědnosti pracov-
níků v závislosti na porušení zákonných či vnitř-
ních předpisů,

 1 audit vykonaný na základě plánu auditu byl 
rozdělen na 2 části, a to vzhledem k rozsahu 
předmětu interního auditu a zjištěných nedostat-
ků již na začátku výkonu auditu.

 3 audity přecházely z roku 2014 do roku 2015 
a byly průběžně doplňovány.

Interním auditorem bylo navrženo 20 doporučení 
k nápravě a ke snížení možnosti vzniku rizik. Dopo-
ručení byla ze strany vedoucích odborů MMPr
akceptována. 6 doporučení bude realizováno v roce 
2016, např. změna vnitřního předpisu (dále VP)
týkající se nakládání s majetkem města, změna 
ustanovení nájemních smluv na nebytové prostory, 
z titulu časové náročnosti – dořešení vlastnických 
vztahů, účasti třetích osob – např. obchodních spo-
lečností ve vlastnictví města, společenství vlastníků 
jednotek (dále SVJ), organizací státu, centrální 
zadávání zakázek, zavádění nových informačních 
a komunikačních technologií.

Uskutečněné interní audity v roce 2015 nebo přecházející z roku 2014

Typ auditu Auditovaný odbor Pozn:

Hodnotící zpráva za rok 2014
stanovená zákonem o finanční kontrole
 zpracování roční zprávy o výsledcích 

finančních kontrol zasíláno na Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje 

 zjištění v rámci přezkoumání hospo-
daření od externího auditora

 auditované odbory v roce
2015 a monitoring auditů 
z předešlých let

 PO města Přerova
 odbory MMPr

 zpracování výsledků finančních kontrol za 
22 PO a MMPr jako celek 

 zpráva o odstranění nedostatků vypracovaná 
vedoucími odborů

přecházející z 2014:
Audit – nakládání s veřejnými prostředky 
oddělení ICT odboru vnitřní správy

 odbor vnitřní správy,oddě-
lení informačních a komu-
nikačních technologií 

 provést inventuru servisních služeb, software 
a počtu licencí z titulu účelnosti, hospodár-
nosti a souladu s platnými právními před-
pisy do 30.06.2016

přecházející z 2014, část A: 
Audit – nakládání s nebytovými prostory 
ve vlastnictví statutárního města Přerova
v privatizovaných bytových domech, kde
jsou umístěny výměníkové a objektové 
předávací stanice tj. technologie ve vlast-
nictví spol. Teplo Přerov a. s.

 odbor správy majetku 
a komunálních služeb 

1) Zjištěno nehospodárné nakládání 
s nebytovými prostory města ve smyslu:

 užívání prostor jinými osobami bez právního 
důvodu 

 platby do fondu oprav SVJ hrazené městem, 
aniž by je jakkoliv užívalo

2) Zjištěno užívání prostor podnikatelskými 
subjekty bezplatně:

 riziko porušení zákona o veřejné podpoře
 podnikatelské zájmy stavěné na úkor ÚSC
Závěr: v řešení převod majetku z vlastnictví 
města na obchodní společnost

přecházející z 2014, část B: 
Audit – nakládání s nebytovými prostory 
ve vlastnictví statutárního města Přerova 
v privatizovaných bytových domech, kde 
jsou zřízeny kryty civilní ochrany (kryty 
CO)

 odbor správy majetku 
a komunálních 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
Závěr: v řešení převod majetku z vlastnictví 
města na SVJ

přecházející z 2014:
Audit – prověření nastavení kontrolních 
mechanismů v oblasti nákupu kancelář-
ského materiálu (tonerů do kopírek 
a tiskáren)

 odbor vnitřní správy,
oddělení vnitřních služeb

 městská policie

Absence dodržování VP týkající se zakázek 
malého rozsahu:
 dělení zakázek malého rozsahu
 provádění nákupů bez poptávkového řízení 

nebo nedostatečný počet oslovených doda-
vatelů

Závěr: v řešení
Audit – evidence, vyúčtování, inventari-
zace a odvod hotovosti pokutových bloků 
v souvislosti se změnou Pokynu MFČR
(účinnost od 01.01.2013) a v souladu s VP 
č. 1/2013, ve znění VP č. 8/2014

 městská policie
 odbor ekonomiky
 odbor ESŽ

 při výkonu IA nebyly zjištěny nedostatky
 ze strany IA nebyla doporučena změna VP
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Typ auditu Auditovaný odbor Pozn:

Audit – postupy při operacích s příjmo-
vými,pokladními doklady, přísně zúčto-
vatelné tiskopisy – platby v hotovosti

 všechny odbory MMPr  při výkonu IA nebyly zjištěny nedostatky,
 ze strany IA nebyla doporučena změna VP

Audit – nakládání s majetkem města, 
nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor – všechny uzavřené 
smlouvy

 odbor správy majetku 
a komunálních služeb

 absence kontroly technických náležitostí 
nájemních smluv,

 nutnost dořešení vlastnických vztahů,
 nutnost aktualizace VP – zrušit zvýhodněné 

nájemné u určitých druhů podnikání, navý-
šení ceny nájmu za m² u historických smluv, 
nastavit systém pravidelných záloh, zrušit 
paušály, náklady za služby subjekt musí 
hradit dle skutečnosti bez participace města, 
atd.

Závěr: v řešení
Mimořádné úkoly na podnět primátora 
města včetně vnitřního kontrolního systé-
mu (dále VKS)

 všechny odbory MMPr  stanovisko k dotaci na technickou infra-
strukturu s následným darováním nemovi-
tých věcí městu

 analýza smluvních vztahů mezi statutárním 
městem Přerov a společnosti Gordic,

 stanovisko k dohodě o narovnání statutár-
ním městem Přerov a PSS a. s.

 stanovisko k prodloužení lhůty pro realizaci 
stavby rekonstrukce chodníků

 analýza činnosti Regionálního letiště Přerov 
a. s., v likvidaci

 stanovisko k akci „Lávka u Tenisu – demo-
lice“

 VKS na ZŠ Želatovská, ZŠ J. A. Komen-
ského Předmostí, 

 projednávání a řešení škod
 stanovisko k dotaciproTeplo Přerova. s., atd.

Posouzení úrovně a účinnosti VKS (tzn. fungování 
řídící kontroly) interním auditorem

Provedené audity, mimořádné kontroly a analýzy 
ukázaly, že v některých oblastech přetrvávají nedo-
statky v nastavení a fungování VKS, např.:
 nedostatky v nastavení, fungování a účinnosti 

průběžné a následné řídící kontroly tj. nedosta-
tečná kontrola ze strany vedoucích pracovníků,

 nesoulad mezi skutečně provedenými pracemi 
a pracemi, které byly dodavatelem vyúčtovány 
a uhrazeny, rozpor mezi smlouvou o dílo a faktu-
rou,

 nedodržování postupů při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu – porušení vnitřní směr-
nice, dělení zakázek,

 nedodržování závazných podmínek poskytova-
tele dotace,

 porušení nebo nerespektování smluvních pod-
mínek,

 nehospodárné nakládání s majetkem města – uží-
vání nebytového prostoru bez právního důvodu, 
platby města do fondu SVJ, aniž by tyto prostory 
užívalo,

 upřednostnění podnikatelských zájmů obchod-
ních společností založených městem Přerov na 
úkor územního samosprávného celku. 

Kritéria 3E
 bylo přistoupeno k centrálním nákupům, 

realizována bude veřejná zakázka na centrálního 
dodavatele kancelářského materiálu, hygienic-
kých a čistících potřeb, mobilních a datových
služeb, na tonery do kopírek a tiskáren. Vysoutě-
žen byl centrální dodavatel na dodávku elektric-
ké energie. Jedná se o úspěšnou cestu k úsporám,

 dále jsou kritéria nastavena vnitřními směrnicemi 
(např. cestovní náhrady, zakázky malého rozsahu),

 v omezené míře se využívá externích právních    
a poradenských firem,

 kritéria však nejsou nastavena ve všech oblastech, 
komplikace a značné obtíže se vyskytují při 
stanovení kritérií výkonnosti (např. vynakládání 
finančních prostředků na pohoštění a reprezen-
taci, nákup movitého majetku do úřadu a úřado-
ven, hasičských zbrojnic; neadekvátnost poža-
davků – reálnost, potřebnost, kdy použít externí 
právní a poradenské firmy, kritéria pro posky-
tování dotací a grantů, atd.).

Na základě provedených auditů a veřejnosprávních 
následných kontrol lze konstatovat, že vnitřní 
kontrolní systém na MMPr je v auditovaných 
oblastech přiměřený, avšak nedostačující.

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“.
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 01.01.2015 bylo u MP zařazeno 52 zaměstnanců, 
z toho 51 strážníků a 1 administrativní pracovnice.
Od 08.01.2015 nastoupil 1 nový čekatel, který se po 
úspěšném složení zkoušky stal strážníkem. V květnu 
došlo, v návaznosti na projekt Asistent prevence kri-
minality, k navýšení o 4 tabulková místa a nabrání 
4 civilních zaměstnanců. Aktuální počet tabulkových 
míst k 31.12.2015 činil 57.

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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Příjmová část rozpočtu

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet původní:                          1 260 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                           800 000,00 Kč
Plnění:                                                947 204,51 Kč
% plnění:                                                    118,4

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč
Rozpočet upravený:                                3 400,00 Kč
Plnění:                                                     3 400,00 Kč
% plnění:                                                    100,0

Jednalo se o prodej 8 ks služebních zbraní. Dle zna-
leckého posudku a s ohledem na jejich stáří by jejich 
oprava přesáhla hodnotu pořízení nových zbraní.

Výdajová část rozpočtu

Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                                     0,00 Kč
Čerpání:                                                           0,00 Kč
% čerpání:                                                      -

V roce 2015 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:                                                 59 792,00 Kč
% čerpání:                                                    99,7

Hlavní náplní oddělení prevence kriminality MP 
byla přednášková činnost na základních školách 
a víceletých gymnáziích ve městě. V průběhu před-
chozích let se besedy a přednášky rozšířily i na 
střední školy, učiliště a mimopřerovské ZŠ. Strážníci 

se také aktivně zapojili do „dne bezpečnosti“ 
městyse Brodek u Přerova, kde s ostatními složkami 
IZS významně prezentovali činnost strážníků MP 
Přerov. Přednášky probíhaly také ve školící místnosti
MP, která je vybavena mimo jiné interaktivní tabulí 
a laserovou střelnicí.

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

Rozpočet původní:                                 35 000,00 Kč
Rozpočet upravený:                               35 000,00 Kč
Čerpání:                                               34 687,00 Kč
% čerpání:                                                   99,1

Výdaje byly použity na lezecký výcvik skupině 
záchranářů v okolí města Jeseník (18 600 Kč). Další 
výcvik probíhal na Skašovských jezerech, kde
záchranáři trénovali jízdu motorovým člunem, jeho 
ovládání a manévrování. Na začátku roku absol-
vovali strážníci školení „obsluhy přenosné řetězové 
pily a křovinořezu“ (12 000 Kč).

Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet původní:                            1 979 500,00 Kč
Rozpočet upravený:                          2 288 500,00 Kč
Čerpání:                                            2 220 681,77 Kč
% čerpání:                                                    97,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup 
ošacení a obuvi, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku, pohonných hmot, služeb telekomunikací, 
bylo z nich hrazeno pojištění strážníků, školení
a vzdělávání, opravy a udržování majetku. Finanční 
prostředky byly dále použity na:
 nákup klimatizační jednotky do vnitřních prostor 
                                                               29 753,90 Kč
 upgrade kamery na ul. Wilsonova 166 653,00 Kč
 novou kamerku do služebního vozidla snímající 

okolní provoz                                   15 789,00 Kč
 pronájem plochy vysílače sloužícího k přenosu 

signálu z kamer na služebnu MP       7 170,00 Kč
 pravidelný servis všech kamerových bodů, které 

jsou vystaveny celoročnímu působení povětr-
nostních vlivů (2x ročně)                30 250,00 Kč

 pravidelný výcvik sebeobrany         16 250,00 Kč
 servisní poplatek za provedení revize pultu cen-

trální ochrany (napojeny objekty města Přerova)                                         
                                                               17 424,00 Kč
 napojení služebních linek 400 a 419 na hlasové 

záznamové zařízení z důvodu ochrany před kři-
vým nařčením ze stran telefonických stěžovatelů 
a provokatérů                                   26 680,50 Kč

V průběhu roku došlo k modernizaci práce strážníků 
v ulicích, kdy jim byly pořízeny mobilní telefony, 
jejichž pomocí řeší zjištěné „nedostatky“ přímo na 
místě a také zadávají zjištěné přestupky do vnitřního 
systému MP. Z důvodu zefektivnění výkonu činnosti 
strážníků byly zakoupeny 4 mobilní přístroje, které 
slouží jako komunikativní prostředek při zadání 
„události“ zjištěné v terénu s databázovým progra-
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mem. Touto změnou zadávání událostí se docílilo 
velké změny v operativnosti řešení jednotlivých 
případů, kdy po zadání události v terénu je dané 
ihned viditelné pro všechny uživatele databázového 
programu.
Dle zákona o obecní policii 14 strážníků vykonalo 
úspěšně prolongační zkoušku pro získání osvědčení 
o splnění odborných předpokladů před komisí 
Ministerstva vnitra. Tuto zkoušku, která je podmín-
kou a zároveň zárukou odborné způsobilosti, absol-
vují strážníci každé 3 roky. Přezkoušení je sestaveno 
tak, aby prověřilo strážníky ze všech právních před-
pisů, jejichž ustanovení využívají při své každodenní 
práci. Na začátku roku nastoupil do pracovního 
poměru 1 strážník, který absolvoval rekvalifikační 
kurz a úspěšně složil zkoušku k získání „osvědčení 
o splnění odborných předpokladů“. V rámci zvy-
šování odbornosti absolvovali 4 strážníci školení 
v obsluze kamerového systému, dalším odborným 
kurzem zaměřeným na odchyt zvířat si zvýšili 
kvalifikaci 4 strážníci. 

Projekt Asistent prevence kriminality 

V roce 2015 byla statutárnímu městu Přerov přidělena 
dotace na 4 asistenty prevence kriminality (dále jen 
APK), kteří nastoupili 02.05.2015. V rámci dotačního 
titulu obdrželo město prostřednictvím Olomouckého 
kraje neinvestiční dotaci ve výši 606 000 Kč, z toho 
na platy (včetně odvodů) 581 000 Kč a na provozní 
výdaje 25 000 Kč. V průběhu roku byl s jedním 
APK ukončen pracovní poměr a do doby sjednání 
pracovního poměru nového asistenta došlo k nečer-
pání finančních prostředků vyčleněných na jeho mzdu 
(25 479 Kč). Dotace podléhala finančnímu vypořá-
dání se státním rozpočtem.

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 
(nájem aj.)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               83 500,00 Kč
Čerpání:                                                 40 121,71 Kč
% čerpání:                                                     48,0

V rámci realizace daného projektu bylo nutno zajistit 
pracovní prostory pro dané APK, což bylo realizo-
váno pronájmem 2 místností v budově Českých drah
(včetně energie a stočného).

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 
(projekt asistent prevence kriminality)

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                               92 000,00 Kč
Čerpání:                                                 91 365,00 Kč
% čerpání:                                                     99,3

V rámci vybavení APK bylo pořízeno oblečení, 
mobilní telefony, skříně apod. V rámci dotačních 
podmínek bylo nutno realizovat stanovená školení 
a následné supervize. Finanční prostředky byly pou-
žity např. na:
 výstroj                                              47 930,00 Kč
 technické vybavení (skříně, mobily) 14 146,00 Kč
 školení                                              20 000,00 Kč
 supervize                                            8 000,00 Kč

Akce nad 500 tis. Kč

Digitalizace radiové sítě

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč
Rozpočet upravený:                         1 186 000,00 Kč
Čerpání:                                                         0,00 Kč
% čerpání:                                                      0,0

Finanční prostředky byly určeny na modernizaci 
stávající analogové radiové sítě, která již nesplňuje 
bezpečnostní parametry při zajištění ochrany citlivých 
údajů. Akce nebyla realizována, finanční prostředky 
byly převedeny do rozpočtu 2016.

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki
ředitel Městské policie v Přerově
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

Mateřské školy Základní školy Školní jídelny

Městská knihovna                     
v Přerově

Sociální služby 
města Přerova

Kulturní a informační 
služby města Přerova
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Městská knihovna v Přerově 
příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 36, 750 02 Přerov

Plnění hlavních úkolů probíhalo v souladu s plánem 
činnosti organizace na rok 2015. Významnou akti-
vitou roku byla realizace dalšího společného polsko-
českého projektu „Kędzierzynsko-Kozielské dny 
Fantasy na polsko-českém pohraničí”. Cílem projektu
bylo sblížit veřejnost česko-polského příhraničí pro-
střednictvím knih a hodnot v nich obsažených dle 
zásady od poznání k pochopení, která je základem 
otevřené společné existence sousedních národů.
Pokračovalo vzdělávání seniorů v rámci Virtuální 
Univerzity 3. věku (VU3V). Projekt VU3V, který je 
zaměřen na vzdělávání seniorů a osob 50+, je orga-
nizován Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 
Knihovna se v květnu zúčastnila Knižních trhů na 
hradě Helfštýně, kde propagovala své služby 
a aktivity. Novou službou půjčovny pro dospělé 
uživatele knihovních služeb, která byla představena 
v rámci Března – měsíce čtenářů, bylo zahájení 
absenčního půjčování tabletů pro využívání čtení 
elektronických knih z nabídky knihovny a portálu
eReading.cz. Ve spolupráci se společnostmi Teplo 
Přerov, a. s. a Technické služby města Přerova, 
s. r. o., byla spuštěna letní půjčovna na přerovském 
bazéně. Knihovna se zapojila do projektu „Příběhy 
našich sousedů“ realizovaného neziskovou organi-
zací Post Bellum a úspěšně se studenty Gymnázia 
Jakuba Škody zpracovala rozhovor s pamětnicí 
osvobozování města Přerova v květu 1945.

U příležitosti celostátní akce Týden knihoven se 
knihovna zapojila do projektu „Kniha do vlaku“ 
a zahájila nabídku vyřazených knihovních doku-
mentů na přerovském nádraží.
V rámci stejné akce zahájila knihovna vydávání 
věrnostních karet pro pravidelné návštěvníky place-
ných vzdělávacích akcí a populárně naučných besed. 
Každý z nových návštěvníků placených besed a před-
nášek, který získá 5 razítek, obdrží bezplatnou regi-
straci ke službám knihovny na 1 rok.
V listopadu realizovala přerovská knihovna 5. roč-
ník semináře „Současná literatura pro děti a její vliv 
na rozvoj čtenářství“ s podtitulem „Historie není jen 
dějepis“.

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 
jimi 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 nejvíce posti-
žených míst byly v průběhu roku vynaloženy finan-
ční prostředky ve výši 38 691 Kč.
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-
rých podlahových krytin ztěžuje jejich úklid a zvy-
šuje riziko úrazu. 
Budova 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 průběhu I. pololetí proběhla nutná oprava střešních 
konstrukcí budovy na Žerotínově nám. 36. Odborná 
firma provedla celkovou impregnaci střešních 
konstrukcí s ochranou proti plísním a dřevokaznému 
hmyzu. V průběhu měsíce července proběhla oprava 
nájezdové plošiny u pobočky Velká Dlážka. Opravu 
včetně jejího financování zabezpečil majitel objektu, 
Olomoucký kraj. V srpnu byly vymalovány a upra-
veny interiéry studovny a hudebního oddělení. Po do-
bu úprav byly tyto prostory uzavřeny pro veřejnost.
V říjnu byla provedena výměna podlahové krytiny 
a výmalba pracovišť ekonomického oddělení a ředi-
tele. V této souvislosti došlo i ke změně vstupu do 
pracovny ředitele, kdy vstup byl nově zabezpečen 
přes pracovnu ekonomického oddělení. V prosinci 
došlo k výměně části zastaralého a poškozeného 
vybavení pracovny služeb.
Plánovaná oprava zídky zahrady, okapového svodu 
a přilehlých komunikací u hlavní budovy knihovny 
na Žerotínově nám. 36, nebyla do konce roku 2015
realizována, přestože byly na tuto akci vyčleněny 
potřebné finanční prostředky. Důvodem byla nutnost 
vyhotovení nové projektové dokumentace a získání 
souvisejících vyjádření vlastníků sousedních nemovi-
tostí a správců sítí. Do konce roku 2015 nebylo na 
tuto stavbu vydáno platné stavební povolení, rekon-
strukce byla přesunuta do roku 2016.
V průběhu roku neprobíhala žádná jednání se zřizo-
vatelem knihovny o jejím možném přemístění do 
nových prostor. O přestěhování knihovny do nových 
prostor nebylo dosud rozhodnuto. 
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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 nadále vytápěny pomocí elektrických přímotopů, 
které vykazují vysokou energetickou náročnost, 
a bylo by vhodné tento objekt plynofikovat. 

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 jsou vybaveny košíky 
s logem knihovny. Tyto košíky slouží uživatelům 
k přenášení většího počtu vybíraných knihovních 
dokumentů v rámci půjčovny. Všechny půjčovny na 
území města Přerova jsou rovněž vybaveny deštníky 
s logem knihovny, které slouží k zapůjčení návštěv-
níkům knihovny v případě nenadálé změny počasí. 
V půjčovně pro dospělé jsou čtenářům k dispozici 
k prezenčnímu zapůjčení dioptrické brýle.
V průběhu roku se k využívání služeb knihovny 
(včetně místních částí) nově zaregistrovalo nebo si 
původní registraci obnovilo celkem 5 658 uživatelů. 
Z toho počtu bylo 1 713 uživatelů ve věku do 15 let. 
Oproti roku 2014 se jedná o mírný pokles o 44 uživa-
telů (-0,75 % z celkového počtu). Míra obslužnosti 
obyvatel města Přerova je 12,90 % z celkového počtu 
43 847 obyvatel (zdroj www.mvcr.cz z 01.01.2016).

Z důvodu úpravy nastavení výpůjčního protokolu 
automatizovaného knihovního systému Clavius 
v průběhu měsíců leden a únor zaměřené ke zpřes-
nění evidence výpůjční činnosti byl pro celý rok 
předpokládán pokles výpůjček asi o 15 %, což se 
potvrdilo při vyhotovení závěrečné statistiky.

V roce 2015 bylo realizováno 369 489 knihovních 
dokumentů při souhrnu 123 088 návštěv. To před-
stavuje oproti roku 2014 výrazný, ale očekávaný 
pokles o 61 657 výpůjček (-14,30 %). Rovněž došlo 
k nepatrnému, prakticky nulovému, poklesu návštěv-
nosti o 26 návštěv. Relativně vysoký pokles výpůjček
byl zapříčiněn úpravou nastavení výpůjčního systé-
mu knihovny, který stejně jako původní konfigurace 
kontroluje, zdali měl uživatel půjčovaný dokument 
v minulosti již půjčen. Původní nastavení však tuto 
skutečnost pouze ohlásilo a dokument automaticky
půjčilo. Pokud jej uživatel odmítl, byl tento v knihov-
ním systému vrácen, ale výpůjčka zůstala zaevido-
vána. Nové nastavení výpůjčního systému se nyní 
explicitně dotazuje, zdali má půjčovaný dokument 
opravdu půjčit, čímž nedochází ke zkreslování 
statistických údajů. 
Při použití koeficientu poklesu 14,07 %, stanoveného 

jako průměr poklesů oproti letům 2005 – 2014, apli-
kovaného na výkony výpůjček v roce 2014 (369 492
výpůjček po přepočtu koeficientem) nedošlo v roce 
2015 k prakticky žádnému poklesu a oproti roku 2013 
(366 839 výpůjček po přepočtu) došlo dokonce k ná-
růstu o 2 650 výpůjček. Z výše uvedených skuteč-
ností vyplývá, že se jedná skutečně o zpřesnění 
statistických údajů, protože nedošlo k téměř žádnému 
úbytku čtenářů ani poklesu návštěvnosti.

Výše uvedený graf již počítá s korekcí výpůjček 
v návaznosti na úpravu knihovního systému. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná pouze o jeden sledovaný 
rok poklesu a jeho přepočet, budou skutečné hodno-
ty přepočtených statistik přesnější v následujících 
letech. Z celkového počtu 123 088 návštěv knihovny 
bylo 16 484 návštěvníků vzdělávacích besed, lekcí 
informační výchovy, výstav, školení, workshopů
a anonymních uživatelů služeb knihovny.

Novou, atraktivní službou pro uživatele knihovny se 
stal prázdninový provoz půjčovny ve venkovních 
prostorách přerovského bazénu. Ve spolupráci s měst-
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skými společnostmi Teplo Přerov, a. s. a Technické 
služby města Přerova, s. r. o., byl v prostorách ven-
kovního koupaliště v Přerově umístěn bezplatně 
zapůjčený stánek, ve kterém vybraní brigádníci z řad 
studentů půjčovali návštěvníkům plaveckého areálu 
knihy, časopisy, denní tisk a některé společenské 
hry. Rovněž se starali o volnočasové aktivity pro 
návštěvníky koupaliště z řad dětí. Služeb půjčovny 
na bazéně využilo 1 476 uživatelů, kteří si půjčili 
1 740 knih, časopisů, novin a společenských her.
V říjnu 2015 zahájila knihovna ve spolupráci s Čes-
kými drahami půjčování knih v rámci celostátního 
projektu Kniha do vlaku. V prostorách vestibulu 
přerovského nádraží byl instalován knihovní regál 
s vyřazenými knihami, které si mohli cestující bez-
platně vypůjčit a přečíst na svých cestách vlakem. 
Vypůjčené knihy poté mohli vrátit zpátky na 
přerovském nádraží nebo je zanechat na jiném, které 
bylo zapojeno do stejného projektu. Do konce roku 
2015 bylo v rámci projektu umístěno ve vestibulu 
přerovského nádraží celkem 1 878 knih.
Elektronických služeb knihovny (internet, přístup 
k elektronickým databázím apod.) využilo v roce
2015 celkem 9 491 uživatelů, z toho 339 uživatelů 
využilo služeb bezdrátového připojení k internetu 
prostřednictvím Wi-Fi. Oproti roku 2014 došlo k po-
klesu o 1 357 užití (-12,56 %), a to převážně z důvo-
du realizace vlastních internetových připojení v do-
mácnostech našich uživatelů, ale také vzhledem 
k nevyhovujícím prostorovým podmínkám knihovny, 
chybějícímu sociálnímu zázemí a absenci soukromí 
při využívání internetových služeb. Ve stejném 
období bylo provedeno 779 výpůjček společenských 
her, tabletů a čteček elektronických knih. Nejvyuží-
vanější bylo prezenční užití aktivit na herní konzole 
Microsoft XBOX (289 výpůjček).

Pokračovala služba e-Výpůjček elektronických knih 
ve spolupráci s portálem eReading.cz. Výpůjčky 
knih jsou pro všechny uživatele knihovny s platnou 
registrací a s vyrovnanými závazky bezplatné. V prů-
běhu roku si elektronické knihy vypůjčilo 75 uži-
vatelů, kteří uskutečnili 343 e-Výpůjček v celkové 
hodnotě 16 807 Kč. Vypůjčené knihy je možné číst 
na nových čtečkách eReading nebo na tabletech
a smartphonech s operačním systémem Android 
a Apple iOS.
V návaznosti na zahájení půjčování elektronických 
knih představila knihovna novou službu pro dospělé 
uživatele knihovních služeb, a to absenční půjčování 
tabletů pro využívání čtení elektronických knih 

z nabídky knihovny a portálu eReading.cz. Služba je 
určena pro ty, kteří nevlastní své zařízení a chtějí 
využívat nabídky e-Výpůjček nebo se chtějí jenom 
s novou technologií seznámit.
V rámci rozšíření poskytovaných elektronických 
služeb se knihovna od září 2015 stala jedním z ofi-
ciálních validačních míst mojeID. Ve spolupráci se 
sdružením nic.cz zabezpečila proškolení pracovníků 
studovny a do konce roku 2015 zabezpečila validaci 
14 žadatelům o tento moderní autentifikační nástroj.
Výpůjček zvukových knih pro uživatele se zdravot-
ním omezením znemožňujícím četbu tištěných knih 
bylo v průběhu roku uskutečněno celkem 1 452 pro 
21 uživatelů.
Výpůjční činnost v domech s pečovatelskou službou 
(DPS) byla i nadále zajišťována centrálně z hlavní 
budovy městské knihovny, která zabezpečovala roz-
voz knihovních dokumentů do všech zmíněných 
objektů 1 x za měsíc. Uživatelům DPS, jimž jejich 
zdravotní stav neumožňoval četbu knih v tištěné 
podobě, byla nabídnuta služba půjčování zvukových 
knih z fondu knihovny.
Z hlediska efektivního využití přidělených finanč-
ních prostředků pokračovala pravidelná výměna 
knihovního fondu na pobočkách ve městě, a to 1x za 
dva měsíce. Knihovní fond byl průběžně doplňován 
a zkvalitňován dle požadavků čtenářů a knihovníků, 
a to v návaznosti na množství přidělených finanč-
ních prostředků.
V průběhu roku bylo zakoupeno a zpracováno 7 298
svazků knihovních dokumentů (mimo periodik) 
v celkové hodnotě 1 283 231 Kč, a to včetně částky 
25 000 Kč za neomezený přístup do databáze zvuko-
vých knih Knihovny a tiskárny pro nevidomé 
K. E. Macana v Praze a částky 19 600 Kč za nákup 
výpůjček elektronických knih z portálu eReading.cz.
Za stejné období bylo z fondu knihovny vyřazeno 
celkem 11 038 knihovních dokumentů. Ve všech 
případech se jednalo o knihy opotřebované, poško-
zené nebo multiplikáty. Vyřazené knihy byly nabíd-
nuty dle knihovního zákona ostatním knihovnám 
v ČR a poté k odprodeji veřejnosti. Některé z nich
byly využity v rámci zmiňovaného projektu Kniha 
do vlaku. 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 v průběhu roku cel-
kem 57 svazků knih v hodnotě 12 257 Kč. V rámci 
darů od institucí a fyzických osob bylo zaevidováno 
a zpracováno 685 svazků knih a 2 144 svazků perio-
dik v odhadované ceně 88 370 Kč.
Stav knihovního fondu k 31.12.2015 bez knih poří-
zených v rámci výkonu regionálních funkcí činil 
165 724 svazků knihovních jednotek, z toho:
 156 245 svazků knih, 
 6 805 svazků zvukových dokumentů audio CD, 
 1 540 svazků zvukových knih, 
 939 svazků elektronických zdrojů, 
 57 svazků hudebnin,
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 138 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 
elektronických knih, společenské hry a tematické 
kufříky). 

Ke zpracování bylo do roku 2016 převedeno 780 
knihovních dokumentů v hodnotě 136 663 Kč poří-
zených ke konci roku 2015. 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 303 obálek knih a periodik.
V průběhu roku 2015 bylo v rámci předplatného nebo 
darů odebíráno 271 titulů periodik. Některé tituly 
byly doplňovány nepravidelně prostřednictvím spo-
lečnosti VaRa, která zajišťovala distribuci starších 
čísel titulů periodik za sníženou cenu nebo z darů.
Dále probíhala úprava a synchronizace záznamů 
věcných autorit s databází Národních autorit Soubor-
ného katalogu ČR. Práce probíhaly za podpory 
finančních prostředků získaných prostřednictvím 
grantového programu Ministerstva kultury ČR 
VISK9 až do konce měsíce října 2015. Činnost 
zajišťovaly 2 externí pracovnice na poloviční úva-
zek, zkontrolováno bylo celkem 18 130 záznamů 
klíčových slov a věcných autorit. Oproti bázi 
Národních autorit bylo autorizováno celkem 12 205 
záznamů.

Kulturní a vzdělávací činnost

Knihovna v roce 2015 zajišťovala a pořádala pro 
veřejnost řadu besed, kterých se zúčastnilo 1 045 
posluchačů. 

Akce pro veřejnost

 leden – „Nebojte se Maroka“ s Hanou Kopečnou,
 únor – „Korsika“ s Jaroslavem Jarošem,
 březen – „Madeira“ s manželi Lenkou a Václavem 

Špillarovými a „Nový Zéland“ přerovským cesto-
vatelem Jiřím Márou,

 duben – „Kouzlo jihu Srí Lanky“ se Zlatuší Knol-
lovou spojenou s ochutnávkou různých druhů 
čajů,

 květen – „Tajemné objevy“s Arnoštem Vašíčkem,
 červen – „Yukon Arctic Ultra“ s Janem Franckem,
 říjen – „Persie, země růží a slavíků“ s přerovskou 

cestovatelkou Natašou Kučerovou a „Stopem po 
Skotsku“ s Denisou Krásnou,

 listopad – „Velká trojka Karibiku“ s Monikou 
a Jiřím Vackovými,

 prosinec – „USA a Havajské ostrovy“ s přerov-
ským cestovatelem Jiřím Márou a jeho rodinou.

Mimo výše uvedené besedy probíhaly také menší 
přednášky na různá témata, např. „Matematika a život“,
„Rok 2015 z pohledu numerologie“, „Hledání vlastní 
kreativity“, „Partnerství a my“, „Knihovny palmo-
vých listů“ a řada dalších. Ve spolupráci s Ing. Petrem 
Karlem z přerovské hvězdárny se uskutečnily 4
přednášky „Světelné a elektrické jevy v atmosféře“, 
„Odhalená tajemství Slunce“, „Globální oteplování 

a změny klimatu včetně doby ledové“ a „Malá a vel-
ká doba ledová“. Pokračoval rovněž cyklus besed 
„Vím už, co nevím?“ s Ing. Miroslavem Šmídou. 
Zahájen byl rovněž cyklus besed „Kulturní památky 
evropských měst“ s Evženem Jechem, který předsta-
vil památky měst Petrohrad a Berlín. Besed se 
pravidelně účastnilo 10 – 35 zájemců. Celkem bylo 
realizováno 16 přednášek, kterých se zúčastnilo 233 
posluchačů.

Uskutečnil se také Kurz trénování paměti s lektor-
kou Mgr. Naďou Žondrovou. Kurz byl zaměřen na 
procvičování a posilování krátkodobé paměti a kog-
nitivních funkcí a účastníky učil techniku úspěšného 
zapamatování. Kurzu se zúčastnilo 12 posluchačů.
Většina velkých akcí se vzhledem k absenci vlastních 
přednáškových sálů uskutečnila v prostorách Agen-
tury pro zemědělství a venkov Přerov, menší besedy 
pak v prostorách přednáškové místnosti a učebny 
knihovny na Žerotínově náměstí.

Knihovna v Přerově se v květnu zúčastnila nultého 
ročníku „Knižních trhů“ na hradě Helfštýně, kde 
propagovala své služby a aktivity. V rámci akce byly 
návštěvníkům nabízeny k odkupu starší vyřazené 
knihovní dokumenty.
V říjnu se v rámci celorepublikového projektu Týden 
knihoven uskutečnily akce zaměřené na podporu 
a prezentaci knihovních činností pro veřejnost. Pro-
běhla tradiční čtenářská amnestie, díky níž mohli ti 
uživatelé přerovské knihovny, kteří vrátili všechny 
upomínané knihovní dokumenty, požádat o promi-
nutí sankčních poplatků za jejich pozdní vrácení. 
Této možnosti využilo celkem 57 čtenářů a promi-
nuty byly sankční poplatky v celkové výši 1 210 Kč.
Knihovna se společně s dalšími organizacemi, které 
realizují aktivity pro seniory, zúčastnila v prostorách 
Městského domu Senior symposia 2015 pořádaného 
statutárním městem Přerov.
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Soutěže pro veřejnost

V průběhu roku se pro veřejnost uskutečnilo několik 
internetových soutěží o knižní ceny:
 „Zločiny ze severu“ – soutěžící si zde mohli pro-

věřit svou znalost severských detektivek; soutěž 
probíhala v březnu a zúčastnilo se jí 19 soutě-
žících,

 „Cesty literárních hrdinů“ – soutěž probíhala 
během letních prázdnin za účasti 9 soutěžících,

 „Ženy spisovatelky, hrdinky, milenky…“ – inter-
netová soutěž v měsíci listopadu, které se zúčast-
nilo 39 soutěžících.

Výstavy

V multifunkčních prostorách knihovny, které slouží 
jako učebna, přednášková místnost nebo výstavní 
prostory, je umístěna stálá expozice historie Městské 
knihovny v Přerově v letech 1919 – 2015. Jiné výsta-
vy nebyly ve zmiňovaných prostorách uspořádány.
Mimoto byly v prostorách knihovny a na jednotli-
vých pracovištích realizovány pravidelné tematicky 
zaměřené výstavky na různá literární a regionální 
výročí. V rámci těchto výstav byly připravovány 
pravidelné nabídky žánrové literatury – cestopisy, 
fotografování, apod. V půjčovně pro děti na Palac-
kého ulici byla realizována výstava výtvarných prací 
dětí zapojených do soutěže „Pohádkové usínání“. 
Do soutěže bylo odevzdáno celkem 32 výtvarných 
prací dětí z 5 přerovských mateřských škol.

Odborné konference 

V listopadu se ve spolupráci s Muzeem Komenského 
v Přerově uskutečnil 4. ročník odborného semináře 
„Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 
čtenářství – HISTORIE NENÍ JEN DĚJEPIS“. 
Seminář byl určen pro pracovníky knihoven, peda-
gogy, odborné pracovníky a studenty pedagogických 
a knihovnických oborů a realizován za finanční pod-
pory Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
ČR – SKIP ČR a grantového programu Ministerstva 
kultury ČR. Jeho cílem bylo představení soudobé 
literatury pro děti a nové formy propagace dětského 
čtenářství. Zúčastnilo se jej celkem 83 účastníků.

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 již 7. ročníku celostátního 
projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, 
zaměřeném na podporu dětského čtenářství, který 
zajišťoval Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ve spolupráci s celostátním projektem Čtení 
pomáhá. Akce se zúčastnilo 440 prvňáčků ze 7 pře-
rovských základních škol, kteří pravidelně navště-
vovali knihovnu a účastnili se připravených besed 
a soutěží. Na závěr projektu byli všichni jeho účast-

níci v červnu v Muzeu Komenského v Přerově slav-
nostně pasováni na čtenáře, kde také obdrželi knížku
a do konce roku bezplatnou průkazku do knihovny.

V průběhu jarních prázdnin se v půjčovně pro děti 
uskutečnily turnaje ve hraní společenských her, 
fotbalu a hokeje STIGA a XBOX. V Předmostí se 
ve stejném období uskutečnily turnaje ve hraní her 
Člověče, nezlob se! a Ubongo. V rámci celorepubli-
kového projektu „Březen – měsíc čtenářů“ byla uspo-
řádána řada aktivit na podporu čtenářství. 
Vybrané děti se v půjčovně pro děti připojily k již 
tradiční celorepublikové akci Noc s Andersenem, 
bylo jim umožněno přespat v knihovně a účastnit se 
řady soutěží a her, tentokrát na téma život a dílo 
českého spisovatele Jana Drdy. Ve stejném termínu 
proběhl na pobočkách na Trávníku a v Předmostí 
Večer s Andersenem, prostřednictvím něhož se děti 
zapojily do spousty her a soutěží. 
V průběhu roku probíhala řada výtvarných a tvoři-
vých dílen, na všech pobočkách a ve studovně pak
pravidelné lekce informační výchovy pro žáky 
mateřských, základních a středních škol. Těchto akcí
se zúčastnilo celkem 861 žáků základních a mateř-
ských škol a 259 studentů středních škol a gymnázií. 
Tématicky zaměřených besed se zúčastnilo celkem 
3 510 dětí a soutěží 1 160 dětí.
V půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí se 
pravidelně konal Klub hráčů, v rámci něhož se usku-
tečnila řada setkání dětí nad společenskými hrami. 
Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 176 dětí. Mimo 
Herní klub si mohly děti zasoutěžit také prostřed-
nictvím pravidelných soutěží a kvízů, které pro ně
byly připraveny na všech pracovištích určených 
dětem. 
Knihovna se rovněž zapojila do celorepublikového 
projektu Týden knihoven 2015, v jehož rámci propa-
govala služby knihoven pro veřejnost a školy. V prů-
běhu I. pololetí realizovala ve spolupráci se studenty 
projekt „Příběhy našich sousedů“ vyhlášený nezis-
kovou organizací Post Bellum a zaměřený na zdoku-
mentování osobních příběhů pamětníků významných 
událostí 20. století. 

Vzdělávací akce pro veřejnost

V průběhu roku 2015 probíhaly vzdělávací akce pro 
veřejnost zaměřené na základy ovládání výpočetní 
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techniky a dalších moderních informačních prostřed-
ků. Uskutečnily se kurzy:
 „Základy ovládání PC I“ a „Základy ovládání 

PC II“, kterých se zúčastnilo 14 zájemců, větši-
nou z řad seniorů,

 „LibreOffice“ byl zaměřen na představení funkcí 
a ovládání bezplatné alternativy pro kancelářský 
balík programů MS Office a zúčastnilo se ho
6 zájemců,

 „Pracujeme s Internetem I“ a „Pracujeme s Inter-
netem II“ zaměřené na představení možností 
internetu a komunikací; zúčastnilo se 13 zájemců,

 „Základy ovládání PC s Windows 7“ zaměřený 
na ovládání výpočetní techniky,

 „Používáme tablet“ zaměřený na používání mo-
derních dotykových zařízení, celkem se uskuteč-
nilo 7 setkání, kterých se zúčastnilo 81 zájemců,

 „Základy úprav digitální fotografie“ za účasti 
8 zájemců.

V rámci ukončení zimního semestru Virtuální Uni-
verzity 3. věku (VU3V), uskutečněného v roce 2014, 
proběhlo slavnostní předání pamětních listů v Mer-
vartově síni na přerovském zámku.
V letním semestru v I. pololetí roku 2015 pokračo-
valo další vzdělávání v rámci VU3V, kterého se 
zúčastnilo 38 seniorů, kteří si tentokrát zvolili téma
„Barokní architektura v Čechách“. V průběhu semes-
tru proběhlo 6 přednášek a na závěr se uskutečnila 
komentovaná prohlídka barokní architektury Olo-
mouce za účasti 13 posluchačů kurzu. Slavnostní 
ukončení se uskutečnilo opět v Mervartově síni.
Další semestr VU3V pokračoval na podzim, a to od 
října sérií přednášek na téma Život a dílo Michelan-
gela Buonarroti. Do podzimního kurzu se přihlásilo 
celkem 45 seniorů. 
V návaznosti na předchozí přednášky realizované pro 
Územní organizaci Svazu diabetiků Přerov pokra-
čovala knihovna v pravidelných besedách a přednáš-
kách pro seniory a zájemce pod názvem Kulturní 
akademie knihovny. Akademie se konala pravidelně 
každé poslední pondělí v měsíci a byla určena všem 
aktivním seniorům se zájmem o nové poznatky 
a informace z různých oblastí lidské činnosti.

Vzdělávací akce pro zaměstnance

Všichni pracovníci absolvovali na začátku roku pra-
videlné školení BOZP, PO a pověření pracovníci také 

školení řidičů referentského vozidla. V září proběhlo 
specializované školení bezpečnosti a komunikace 
s problémovými a agresivními uživateli. Zaměstnan-
ci si pravidelně zvyšovali svoji kvalifikaci účastí na 
odborných seminářích a školeních. Všechny vzdělá-
vací akce byly zajišťovány bezplatně.

Spolupráce s partnerskými knihovnami

V roce 2015 pokračovala spolupráce s partnerskou 
knihovnou z polského Kedzierzyn-Koźle. Byl reali-
zován společný projekt s názvem „Kędzierzynsko-
Kozielské dny Fantasy na polsko-českém pohra-
ničí”, jehož cílem bylo sblížit 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. V rámci projektu se v červnu 
uskutečnilo společné setkání přerovských dětí 1. – 3.
tříd základních škol (ZŠ Trávník, ZŠ Za Mlýnem 
a ZŠ Svisle) a stejně starých dětí polských škol ve 
městě Kedzierzyn-Koźle. Z Přerova se zúčastnilo 24 
dětí a 3 učitelé. Součástí společného projektu byla
výtvarná dílna realizovaná pod dohledem polských 
výtvarníků zaměřená na vytvoření ilustrací knih
Felix, Net a Nika polského autora Rafala Kosika, 
která byla přeložena i do češtiny, a knihy Saxána 
a Lexikon kouzel od české spisovatelky Ivony 
Březinové. S Rafaelem Kosikem se děti setkaly 
v Městské knihovně v Kedzierzyně-Koźli, v rámci 
projektu navštívily také Jurský Park s pavilonem 
evoluce v polském městečku Krasiejow.
Projekt byl realizován úřadem města Kedzierzyn-
Koźle ve spolupráci s Městskou veřejnou knihovnou 
v Kedzierzyně-Kozlu a Městskou knihovnou v Pře-
rově za finanční podpory Evropského fondu pro 
regionální rozvoj PŘEKRAČUJEME HRANICE.

Služby pro postižené uživatele

Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené 
uživatele byly poskytovány i nadále na pobočce 
Velká Dlážka. Kmenový fond knihovny byl rozši-
řován o zvukové knihy ve formátu MP3 distribuova-
né na CD nosičích a současně byly tímto novým 
formátem nahrazovány starší tituly zvukových knih 
nahraných na magnetofonových kazetách. 
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Pro zvýšení účelného využití finančních prostředků 
určených k nákupu knihovních dokumentů pro slabo-
zraké a nevidomé uživatele – zvukových knih, pokra-
čovala spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevi-
domé K. E. Macana v Praze, kdy na základě smlouvy 
podepsané v roce 2014 byl umožněn přístup ke 
kompletní nabídce zvukových knih ve fondu této 
knihovny. Přerovská knihovna tak mohla v průběhu 
roku za paušální platbu ve výši 25 000 Kč využívat 
všech digitalizovaných zvukových dokumentů a na-
bízet je svým zrakově postiženým uživatelům. Díky 
této smlouvě knihovna pořídila a zpracovala v prů-
běhu roku 2015 do svého fondu celkem 363 ks 
nových titulů zvukových knih v celkové pořizovací 
ceně 51 300 Kč. Úspora činila oproti nákupu zvuko-
vých knih mimo smlouvu celkem 26 300 Kč.
Knihovna se zapojila do sbírkového projektu „V září 
světluška září“ na podporu zrakově postižených. 
V rámci kampaně vybrala knihovna prodejem 
reklamních předmětů celkem 1 290 Kč, které předala 
organizátorům akce. 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí

Na základě smluv o výkonu regionálních funkcí 
poskytovala knihovna vybrané regionální funkce pro 
celý region Přerov a dále odborné knihovnické 
činnosti pro neprofesionální knihovny v působnosti 
středisek Přerov (36 knihoven, 10 místních částí) 
a Všechovice (12 knihoven). Knihovna zajišťovala 
také servis knihovních systémů Clavius knihovnám 
středisek Přerov a Všechovice. Dále se uskutečnilo 
pravidelné setkání starostů obcí využívajících tyto 
regionální funkce. Plnění probíhalo v souladu se 
smlouvami a nákup knihovních fondů byl uskuteč-
ňován nerovnoměrně v závislosti na termínu poskyt-
nutí dotace. Z finančních prostředků určených na 
výkon regionálních funkcí bylo zpracováno 1 195 
svazků knih pro knihovny střediska Přerov a 284 
svazků knih pro středisko Všechovice v celkových 
nákladech 221 939 Kč. Z finančních příspěvků obcí 
zařazených do střediska Přerov bylo zpracováno 
2 225 svazků knih v hodnotě 303 470 Kč určených 
do jejich kmenových fondů.

Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 
organizacemi

Knihovna spolupracovala se Střediskem organizace 
nevidomých a slabozrakých Přerov a Tyflocentrem 
Olomouc na pořádání akcí pro slabozraké a nevi-
domé. V prostorách pobočky knihovny na Velké 
Dlážce se ve spolupráci s těmito organizacemi usku-
tečnilo několik akcí. Byla realizována výstava kom-
penzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké 
a přednáška „Bariéry osob se zrakovým postižením“.

Prezentace knihovny v médiích

V rámci zkvalitnění prezentace informací byly vytvo-
řeny nové www stránky, které mají moderní vzhled 
a aktualizované prostředí pro vkládání příspěvků.

Knihovna prezentovala veškeré své aktivity a výsled-
ky činnosti ve většině regionálních médií. K infor-
mování veřejnosti a uživatelů knihovny bylo využí-
váno zpravodajství tiskových medií, a to zejména
prezentace v Přerovských listech a Přerovském dení-
ku. K prezentaci aktivit knihovny bylo využíváno 
rovněž elektronické formy (www stránky knihovny
a statutárního města Přerova, internetový zpravodaj-
ský server www.nejlepsi-adresa.cz) a také televizní
(TV Přerov a regionální vysílání ČT1) a rozhlasová 
média (Český rozhlas Olomouc).

Účast v regionálních a celorepublikových knihov-
ních sdruženích

Knihovna je členem několika regionálních a celore-
publikových knihovních sdružení – Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje (SKIP10) a Souborný katalog 
knihoven používající knihovní systémy LANius 
(SKAT). V říjnu se v rámci sdružení SKAT usku-
tečnilo v Národní technické knihovně v Praze školení 
nových RDA pravidel v AKS Clavius. 

Technická a elektronická podpora provozu 
knihovny

Během roku byla prováděna běžná údržba a obměna 
stávající výpočetní techniky a programového 
vybavení dle aktuálních potřeb. Půjčovna pro děti je 
vybavena specializovaným zařízením, herní konzolí 
Microsoft XBOX s pohybovým snímačem Kinect 
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a LCD televizí. Uvedené zařízení rozšířilo možnosti 
a nabídku Herního klubu, který se na pobočce konal
2x měsíčně, ale i mimo něj. Díky tomuto zařízení 
došlo k mírnému zvýšení návštěvnosti půjčovny pro 
děti. Využití konzole bylo podmíněno splněním 
jednoduchých kvízů a testů z různých oblastí, při 
kterých je nutné vyžívat dostupnou literaturu.
Do půjčovny pro dospělé byla instalována LCD 
televize sloužící k propagaci aktivit knihovny. Na 
televizi byly návštěvníkům během jejich návštěvy 
půjčovny promítány upoutávky na připravované 
akce a další informace o službách knihovny. Uživa-
telům byly k dispozici 3 elektronické online katalogy. 
Pro komunikaci s veřejnou správou a dalšími veřej-
nými a povinnými institucemi byla využívána datová 
schránka.
Do půjčovny pro dospělé na Žerotínově náměstí byl 
v říjnu 2014 instalován elektronický platební termi-
nál Komerční banky, a. s., díky kterému knihovna 
zahájila příjem plateb prostřednictvím platebních 
karet. V roce 2015 této služby využilo 97 uživatelů, 
kteří tímto způsobem zaplatili 9 374 Kč. 

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost                                     270 300,50 Kč

Dotace zřizovatele, statutárního města Přerova, činila 
13 792 820 Kč včetně dotací ze státního rozpočtu 
v celkové výši 132 000 Kč, spolufinancování gran-
tových projektů ve výši 60 176 Kč a dotace na 
odpisy nemovitého majetku ve výši 816 Kč. Výše 
hospodářského výsledku byla způsobena nedočerpá-
ním příspěvku z fondu oprav od zřizovatele.
Fond oprav byl na začátku roku posílen od zřizo-
vatele částkou 281 000 Kč na impregnaci střešní 
konstrukce a na opravu zídky včetně prostoru mezi 
knihovnou a garáží.
Ve 2. čtvrtině roku po schválení zřizovatelem byl 
fond oprav navýšen částkou 38 691 Kč na sanaci 
sklepního prostoru pod schodištěm z peněz na 
odpisy, které byly přepočteny, a tím vznikla úspora.
V 1. polovině roku byla provedena pouze impregnace 
střešní konstrukce firmou, která ve výběrovém 
řízení nabídla nejvýhodnější cenu. Zbylé opravy
byly plánované ve 2. polovině roku. Čerpání 
finančních prostředků z fondu oprav nemohlo být ve
100% výši z důvodu nutné tvorby projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu ke 
stavbě. Sanace prostoru pod schodištěm nemohla 
být provedena bez současné úpravy okapového 
svodu a chodníku z boku budovy knihovny na 
Žerotínově nám. 36. Sanace bude realizována
současně s rekonstrukcí zídky, okapového svodu 
a přilehlých komunikací v roce 2016.
Dotace na výkon regionálních funkcí činila 
1 010 962 Kč a byla vyčerpána ve 100% výši roz-
počtu. Knihovna plnila na základě smlouvy uzavřené
s Vědeckou knihovnou v Olomouci funkci knihovny
pověřené výkonem regionálních funkcí ve 2 úrov-
ních poskytování služeb.

Okresní úroveň:
 zpracovává roční statistiky pro 130 knihoven,
 odborná poradenská, konzultační a metodická

činnost pro základní knihovny v rámci vymezené
územní působnosti.

Středisková úroveň:
 58 knihoven okresu,
 46 knihoven na základě smluvního vztahu,
 12 knihoven na základě objednávky služeb 

a jejich fakturace,
 nákup, zpracování a cirkulace knihovního fondu.

Knihovna obdržela dotace ze státního rozpočtu ve 
výši:
 81 000 Kč z grantového programu VISK9 určené 

k zabezpečení převodu klíčových slov na před-
mětová hesla a aktualizaci, správu a synchro-
nizaci záznamů věcných autorit v návaznosti
na databázi Národních autorit SK ČR,

 13 000 Kč z grantového programu VISK3 určené 
k úhradě 400 ks e-Výpůjček elektronických knih 
z portálu eReading.cz určených k půjčování 
zájemcům z řad uživatelů knihovny,

 14 000 Kč z grantového programu VISK3 určené
na pořízení nového notebooku pro zabezpečo-
vání revizí knihovních fondů knihoven v rámci 
výkonu regionálních funkcí,

 12 000 Kč z grantového programu VISK3 na po-
řízení vybavení (digitální kamera s příslušen-
stvím, diktafon) k zabezpečení projektu „Příběhy 
našich sousedů“,

 12 000 Kč z grantového programu Knihovna 
21. století na úhradu přístupu k databázi zvu-
kových 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 uživatele.

Z prodejů vyřazených knihovních dokumentů, které 
probíhaly každý 1. čtvrtek v měsíci, získala knihovna 
v průběhu roku částku 28 345 Kč. Celkem si občané 
zakoupili 5 666 ks vyřazených knih a časopisů.
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokračo-
valo vymáhání nedobytných pohledávek. K soud-
nímu projednání bylo ve II. pololetí předáno dalších
17 pohledávek. Jedna pohledávka byla vymožena 
přímo právním zástupcem, na ostatních 16 pohle-
dávek byl vydán elektronický platební rozkaz. Do 
konce roku nebyl žádný z těchto případů uzavřen.
Dále se podařilo vymoci 1 pohledávku a 1 je stále ve 
stavu exekuce a nebyla dosud uzavřena.
Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční 
činnosti činila k 31.12.2015 hodnotu 68 537,41 Kč.
V knihovně bylo k 31.12.2015 zaměstnáno celkem 
25 pracovníků s úvazkem 24,76. 
V průběhu roku proběhla kontrola Okresní správy 
sociálního zabezpečení v Přerově zaměřená na 
kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Kontrola nezjistila žádná pochybení.
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V průběhu listopadu a prosince proběhla veřejno-
správní kontrola oddělením kontroly MMPr zamě-
řená na hospodaření s veřejnými prostředky, přimě-
řenost a účinnost kontrolního systému, evidenci 
majetku a inventarizaci, stav pokladní hotovosti 
a cenin a další. Kontrola nezjistila žádná závažná 
pochybení.

Knihovna se v roce 2015 zúčastnila projektu ROI 
(Return Of Investment) zaměřeného na měření 
efektivity vynaložených prostředků ve veřejné 
knihovně. Na základě výsledků tříletého výzkumu 
Městské knihovny v Praze, Fakulty ekonomicko-
správní Univerzity Pardubice a Ekonomické fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, financo-
vaného Městskou knihovnou v Praze a Minister-
stvem kultury ČR v rámci dotačního programu 
VISK, si nechala přerovská knihovna určit svoji 
ekonomickou efektivitu a společenskou prospěšnost. 
Na základě ekonomické analýzy byla knihovně 
udělena výsledná hodnota ROI ve výši 5,9. Toto 
číslo určuje, že každá koruna z veřejných prostředků 
vložená do rozpočtu knihovny poskytla veřejnosti 
službu ve výši 5,9 Kč.

Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník
ředitel organizace
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2015

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 879,00 2 829,00 2 828 836,67 100,00

opravy a udržování 381,00 431,00 161 390,50 37,38

cestovné 25,00 31,00 31 294,00 100,00

ostatní služby 917,00 936,00 936 396,66 100,00

mzdové náklady 7 109,00 7 417,00 7 416 397,00 100,00

zdravotní a sociální pojištění 2 404,00 2 439,00 2 438 798,00 100,00

jiné ostatní náklady 287,00 322,00 322 140,54 100,00

daně a poplatky 0,00 2,00 2 000,00 100,00

prodaný materiál, ost. náklady 15,00 21,00 20 749,00 100,00

odpisy dlouhodobého majetku 191,00 138,00 139 014,00 100,00

vyřazené pohledávky 0,00 15,00 14 805,12 100,00

náklady z DDHM 100,00 319,00 319 123,00 100,00

NÁKLADY CELKEM 13 308,00 14 900,00 14 630 944,49

výnosy z prodeje výrobků a služeb 600,00 951,00 951 886,90 100,00

čerpání fondů 23,00 0,00 0,00 100,00

ostatní výnosy 20,00 94,00 94 126,09 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 83,00 1 205,00 1 205 104,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 12 582,00 12 650,00 12 650 128,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 13 308,00 14 900,00 14 901 244,99

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 270 300,50

(nedočerpáno z oprav)

přepočtený počet pracovníků 24,76

průměrná mzda 23 630,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

původní upravený

NÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝNOSY 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 0,00

plán (v tis. Kč)

– 146 –
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Kulturní a informační služby města 
Přerova 
příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov
www.kis-prerov.cz

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby
(dále jen KIS Přerov) byla pro zřizovatele hlavním 
partnerem zajišťování a realizace kulturních a spole-
čenských akcí v Městském domě a podílela se na 
programové části městských slavností.

Hlavní činnost
Hlavním účelem, k němuž byla 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 roku 2015 probíhalo v souladu se 
schváleným plánem činnosti organizace na daný rok. 
V roce 2015 byly předmětem hlavní činnosti tyto 
okruhy:
 informační služby, tj. provoz Městského infor-

mačního centra,
 kulturní služby, tj. provoz Městského domu, pořá-

dání kulturních akcí, městských oslav a služby 
dle požadavků zřizovatele,

 turistické služby a služby cestovního ruchu, 
zejména cizojazyčné služby návštěvníkům města 
Přerova, správa, údržba a provozování Památ-
níku lovců mamutů a další činnosti dle poža-
davků zřizovatele,

 organizačně-technické služby pro zřizovatele, tj. 
akce pořádané ve velkém sále Městského domu: 
zasedání Zastupitelstva města Přerova, setkání 
zástupců města s pětasedmdesátiletými občany, 
veřejná slyšení, projednávání a spolupořádání 
Československého jazzového festivalu.

Doplňková činnost
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel, k němuž 
byla organizace zřízena. Tato činnost je prováděna 
v rámci oprávnění daných zřizovací listinou a v sou-
ladu s právními předpisy. Organizace byla měsíčním 
plátcem DPH. 
V roce 2015 byly předmětem hospodářské činnosti 
tyto okruhy:
 reklamní a navigační činnost, tj. výlep plakátů do 

reklamních panelů, opravy a změny navigačního 
značení na sloupech veřejného osvětlení,

 nákup a prodej zboží, výrobků a služeb, např. 
příjmy z hostinské činnosti, prodeje drobného 
občerstvení pro návštěvníky galerie, pořádání 
tanečních kurzů, tržby z prodeje upomínkových 
předmětů, kopírování, poskytování internetových 
služeb, provize z prodeje vstupenek a vystavo-
vaných exponátů,

 nájem a podnájem nebytových prostor v Měst-
ském domě.

Hlavní činnost

Městský dům

Architektonicky významná budova z roku 1897 je 
kulturním a společenským centrem města Přerova. 
Jedná se o zařízení s vysokou úrovní restauračních 
služeb, kde se konají různá divadelní představení, 
koncerty a společenské akce. 
Od ledna roku 2014 je provozovatelem KIS Přerov 
Rozhodnutím zřizovatele dostala městská organizace 
možnost přesvědčit, že nejen soukromý subjekt je 
dobrým hospodářem, ale že i subjekt napojený na 
rozpočet města se umí správně a vhodně rozhodnout,
kvalitně a komplexně zabezpečovat chod celého 
rozsáhlého zařízení.

Městský dům v Přerově

Dva roky činnosti lze hodnotit zcela jistě pozitivně. 
Za toto krátké období prošel Městský dům oku 
viditelnou proměnou. Nevyhovující opona na jevišti 
a závěsy nahradily nové, vnitřní prostory byly vyma-
lovány, nedostatky zjištěné při revizích odstraňovány. 
K vyšší kultuře přispěla i výměna prošlapaných 
a propálených koberců.
Také do kavárny, kterou během konání kulturních 
a společenských akcí na velkém sále navštíví většina
jejich účastníků, byla nově položena vkusná podla-
hová krytina a vyměněny záclony. Zřizovatel zakou-
pením nových, vhodnějších stolů a židlí, umocnil 
celkový dojem rekonstruovaných prostor. Účelem 
úprav v kavárně bylo nejen využití její zajímavé 
nárožní polohy, z níž je pěkný výhled na náměstí, 
ale i přiblížení se k občanům města. Snahou organi-
zace bylo a je, aby nejdůležitější městský stánek 
kultury získal u veřejnosti pozici, kterou zastával 
v minulosti. 
Mezi priority bylo zařazeno i dodržování bezpeč-
nostních předpisů a nařízení vedoucích k ochraně 
zdraví zaměstnanců i návštěvníků. Na objekt, v němž 
se najednou může soustředit až 600 osob, jsou stano-
veny přísné bezpečnostní předpisy, proto i zaměst-
nanci organizace se s nimi seznamují na pravidel-
ných školeních k bezpečnosti práce.
Po dobu provozování Městského domu nabízela
organizace občanům kulturní a společenské pořady 
ve vlastní režii i pořady zprostředkované, doda-
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vatelské. Pro zřizovatele organizace po technické 
stránce zajišťovala v prostorách Městského domu 
významná setkání a jednání, ocenění nejúspěšnějších 
sportovců Přerova, posezení zástupců města s jubi-
lanty, atd. Pro zkvalitnění televizního přenosu z ve-
řejných jednání městského zastupitelstva byla vybu-
dována nová optická trasa do Nej TV a. s., Přerov.

Kultura

Program pro rok 2015 tvořilo 32 představení, z nichž 
bylo 16 hudebních, 14 divadelních a 2 zábavní. I přes 
snížení počtu akcí byl veřejností zakoupen téměř 
stejný počet vstupenek jako v roce předcházejícím.

rok počet 
akcí

tržba celkem
v Kč

náklady 
honoráře

2014 39    2 173 990      2 413 713
2015 32    2 043 816      2 285 622

Z divadelních představení se s největší návštěvností 
a ohlasem mezi diváky setkalo představení „Žena za 
pultem 2: Pult osobnosti“. Vizionářská komedie byla 
napsaná „na tělo“ hlavním protagonistům, hercům 
Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi.

Ukázka z představení s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem  

S vysokou návštěvností a kladným hodnocením 
diváků bylo spojeno představení „V Paříži bych tě 
nečekala, tatínku", v hlavní roli s Petrem Nárožným. 
Výborné herecké obsazení spolu se skvěle napsanou 
konverzační komedií nabídlo divákům v hledišti dvě 
hodiny smíchu.

Ukázka z představení „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“

Nezapomenutelné zážitky zanechala v návštěvnících 
americká romantická komedie Neil Simona „Bosé 

nohy v parku“ o tom, že i nejšťastnější manželství 
projde občas zkouškou ohněm. Úžasnou podívanou, 
při níž se diváci bavili od začátku až do konce, 
svými výkony předvedli Rudolf Hrušínský, Vero-
nika Freimanová, Anna Linhartová a Radúz Mácha. 

Ukázka z představení „Bosé nohy v parku“

Opomenout nelze ani bravurní komedii o manželské 
krizi s názvem „Hra vášní“. Obdivuhodné výkony, 
ve zdařilé sondě do vývoje letitého manželského 
vztahu narušeného mladou milenkou, podali pražští
herci Oldřich Vízner, Dana Syslová, Otakar Brousek 
a Dana Batulková. 

Oldřich Vízner a Otakar Brousek na prknech Městského domu

Vítaným zpestřením pro obecenstvo bylo vystoupení 
slovenského herce Maroše Kramára. Vtipná komedie 
s názvem „Mandarínková izba“ svým pojetím zcela 
jistě potěšilo všechny příznivce divadla.
Na prknech Městského domu vystoupili v roce 2015 
i další známí herci. Publikum sledovalo Lukáše 
Vaculíka s Ivanou Andrlovou, herce divadelní spo-
lečnosti Háta, v komedii s názvem „Do ložnice 
vstupujte jednotlivě“, Michaelu Dolinovou, Danu 
Homolovou, Vladimíra Kratinu a Filipa Tomsu
v komedii „Z louže pod okap“. 
Programovou nabídku oživily zábavné pořady. S nej-
větším úspěchem se u diváků setkalo vystoupení 
neúnavného baviče a vynikajícího herce, který ztvár-
nil nejen neuvěřitelnou řadu televizních a filmových 
rolí, ale prosadil se i na naší první scéně, Miroslava 
Donutila. V zábavné talk show s názvem „Ptejte se 
mě, na co chcete…“ vtáhl přítomné diváky do víru 
veselých příběhů a historek z natáčení.
Publikum v Městském domě v roce 2015 pobavili 
i komici Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Karel Hynek, 
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kteří se proslavili zejména díky televiznímu pořadu 
„Na stojáka“. V zábavném představení s názvem 
„Komici s. r. o.“ ocenili příznivci žánru stand-up 
comedy, založeném na sólových výstupech bavičů,
jejich osobitý projev a humor.

Z hudebních představení se programovou pověstnou
„třešinkou na dortu“ stalo vystoupení Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers. Orchestr Melody 
Makers oslavoval 20 let na scéně koncertním show 
s názvem „Nás to tady furt baví“. Z celého sesku-
pení čišela neskutečná energie. Právě tu mohli diváci 
cítit z jejich autentické interpretace populární hudby 
období raného a vrcholného swingu od počátku let 
třicátých až k raným letům čtyřicátým. 

Foto Ondřeje Havelky z koncertního show „Nás to tady furt baví

Neobvyklé podání slavných rockových a popových 
melodií v instrumentálních úpravách převedlo dívčí 
smyčcové trio Inflagranti. Houslistky si na své 
výjimečné turné přizvaly rockera a zpěváka skupiny 
Kabát Pepu Vojtka.

Ukázka z koncertu smyčcového tria s Pepou Vojtkem

S nemalým zájmem diváků se setkalo vystoupení 
Hany a Petra Ulrychových, Karla Kahovce a Viktora 
Sodomy vzpomínajících na zpěváka Petra Nováka 
s legendární kapelou George and Beatovens. Tvorbu 
Beatles, ve velkolepě pojaté hudebně vizuální show,
představila slovenská skupina The Backwards Beatles 
revival. Zazněl i výběr hitů ze zlatého fondu české 
country v podání GREENHORNS, vystoupila stálice
české populární hudby Petra Janů se skupinou 

Amsterdam a za doprovodu orchestru Václava 
Hybše zazpívala i Jitka Zelenková.
Pro Věru Špinarovou se, dle jejích slov, „stal Přerov 
srdeční záležitostí“. Vděčné publikum se mohlo do 
jejího nezaměnitelného altu zaposlouchat v téměř 
vyprodaném hledišti Městského domu. 

Foto z vystoupení Věry Špinarové v Městském domě

Na milovníky operety myslela programová nabídka 
2 pořady. Směsí muzikálových melodií a písní první 
republiky obohatili kulturní zážitek obecenstva před-
ní sólisté Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě Eva Brožková a Peter Svetlik. Druhý 
pořad nabízel svým příznivcům výběr operetních 
melodií v podání olomouckých a opavských umělců. 
Příznivce dechové hudby potěšilo nejen vystoupení 
legendy české dechové hudby Moravanky Jana 
Slabáka, ale i pravidelné nedělní párty při dechovce. 
Velký sál Městského domu po 21 nedělí zval k tanci 
i poslechu. Pobavit se přišlo 3 200 vyznavačů tohoto 
hudebního stylu.
Opomenout nelze kurzy tanečních. Získat základy 
tanečních kroků projevilo v roce 2015 celkem 202 
studentů středních škol.
K navození adventní pohody přispěl v závěru roku 
exkluzivní komorní koncert se světoznámým houslis-
tou Václavem Hudečkem. 

Foto z koncertu Václava Hudečka

Městské informační centrum (MIC)

V roce 2015 získalo MIC KIS Přerov „Certifikát 
kvality služeb za profesionálně poskytované služby 
a aktivní komunikaci se zákazníkem, jeho připomín-
kami i podněty a za intenzivní propagaci města“. Na 
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propagaci města se zaměstnanci MIC každoročně 
podílí účastí na veletrhu Regiontour Brno.
V roce 2015 čerpalo MIC příspěvek Olomouckého 
kraje na dotační titul „Podpora zkvalitnění služeb 
turistických informačních center Olomouckého kra-
je“ na zajištění provozu Památníku lovců mamutů 
a vzdělávání zaměstnanců, dále pak příspěvek na 
projekt Městského evropského informačního centra 
s názvem „Slavíme Den Evropy s MEIS Přerov“. 

Pohled na pobočku MIC v Přerově – Předmostí

Pracoviště MIC v centru města a v místní části je 
v provozu celoročně, jeho návštěvníkům jsou posky-
továny informace o městě, jeho okolí, regionu, 
o službách a jejich dostupnosti. Pobočka v místní 
části Přerov-Předmostí nabízela i průvodcovskou
službu v nedalekém Památníku lovců mamutů.
Novinkou mezi službami MIC se staly komentované 
procházky s průvodcem. Jarní byla zaměřena na 
historii města, letní na přírodní zajímavosti. Jarní 
vycházky se zúčastnilo celkem 60 osob, letní pouze 
20 účastníků. Příčinou nízké účasti bylo extrémně 
horké léto. 
Pracoviště v Městském domě současně zajišťovalo 
předprodej vstupenek na kulturní akce do Městského 
domu. Občané s oblibou zakupovali i vstupenky přes 
prodejní sítě Ticketpro a Ticketportal. Ze strany 
veřejnosti byla velmi kladně přijata možnost úhrady 
zakoupených vstupenek či zboží z vystaveného pro-
dejního sortimentu platbou přes platební terminál. 
Z dalších aktivit MIC byly zájemci využívány 
služby kopírování, skenování, laminování a internet. 
Zakoupit bylo možné parkovací kotouč umožňující 
bezplatné stání vozidel na vymezených parkovištích
v městě Přerově, drobné upomínkové předměty 
tematicky zaměřené na město Přerov, jízdní řády 
MHD nebo oblastní jízdní řády. Bezplatnou službou 
pro občany byla možnost zapůjčení přenosného 
audioprůvodce, kde bylo možné volit ze 4 jazyko-
vých mutací s verzí pro dospělé nebo děti.
Občané si mohli v předprodeji zakoupit i slevovou 
kartu „Olomouc region Card“ umožňující vstupy do 
atraktivit Olomouckého kraje se slevou nebo zdarma. 
Cílem projektu je podpora turistického ruchu a zvý-
šení informovanosti českých i zahraničních návštěv-
níků o historické nebo kulturní památky, přírodní 
bohatství Olomouckého kraje. V roce 2015 středisko 

již nezajišťovalo předprodej místenek na Cyklobus 
Bečva. Provozovatel službu veřejnosti nabízel na 
prodejních místech dopravní společnosti.

Vydávané tiskoviny:
- Kulturní přehled na jednotlivé měsíce
- Přehled kulturních, společenských a sportovních 

akcí na rok 2015
- Ubytování v Přerově a okolí
- Gastronomický průvodce
- Přehled internetu pro veřejnost a wi-fi sítě v Pře-

rově
- 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, byl vydáván každý měsíc 
v množství cca 300 ks. Dalším zájemcům byl tento 
měsíčník pravidelně zasílán na jejich e-mailovou 
adresu uvedenou v databázi odběratelů na MIC. 
Návštěvníkům střediska byly volně dostupné další 
materiály o Přerově. Jejich přehledná forma, zpra-
covaná v několika jazykových mutacích, podávala
základní informace o ubytovacích a stravovacích 
možnostech, nabízela i tipy na návštěvu historických 
a přírodních zajímavostí ve městě a regionu.

Návštěvnost:

K evidenci návštěvnosti byla využívaná softwarová
aplikace monitoringu od agentury CzechTourism. 
Aplikace po zpracování vstupních dat poskytuje 
středisku detailní informace nejen o návštěvnosti, ale 
i o využívaných službách. 

Dle monitoringu: MIC v Městském domě

Typ dotazu Počet dotazů Počet v %

Ubytování 162 0,86

Kultura 4 610 24,54

Stravování 503 2,68

Sport 470 2,50

Turistika 1 183 6,30

Doprava 727 3,87

Jiný typ dotazu 2 058 10,95

Prodej 4 713 25,10

Služby 4 026 21,43

MEIS 106 0,57

Cizinci 225 1,20

Celkem 18 783 100,00
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Dle monitoringu: provozovna v Přerově-Předmostí

Typ dotazu Počet dotazů Počet v %

Telefon 145 2,98

Prodej 610 12,53

Kopírování 945 19,40

Internet 185 3,80

Cizinci 17 0,35

Archeologie 2 968 60,94

Celkem 4 870 100,00

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 evidence návštěvnosti 
zavítalo v roce 2015 do prostor MIC v Městském 
domě 18 783 osob, což je o 1 357 více než v roce 
předcházejícím. Z tohoto počtu příchozích bylo 225 
cizinců z 21 zemí. Vyšší návštěvnosti vykázala 
i pobočka v Přerově-Předmostí. Zaměstnanci jednali 
celkem se 4 870 klienty, což bylo ve srovnání 
s minulým obdobím o jeden tisíc více.

Městské evropské informační středisko (MEIS)

MEIS Přerov umožňuje veřejnosti získat bezplatné 
základní informace o Evropské unii a nabízí pomoc 
nejen při jejich vyhledávání. Poskytuje i informační 
materiály a publikace o Evropské unii, pořádá besedy 
a výstavy, připravuje soutěže a kvízy s cenami pro 
vítěze. V roce 2015 MEIS Přerov zpřístupnilo veřej-
nosti výstavu fotografií s názvem“Benátky na laguně“ 
a ve spolupráci s Galerií města Přerova realizovalo 
výstavu grafik a koláží s názvem „Dynamický 
konstruktivizmus“. V rámci projektu „Den Evropy“ 
připravilo pro občany program plný soutěží a kvízů. 
Akce veřejnost zaujala, zapojilo se více než 500 
osob. Z činnosti lze kladně hodnotit i na podzim 
probíhající internetovou soutěž „Eurokvíz 2015“. 

Památník lovců mamutů

V roce 2009 byl otevřen výstavní pavilon, který 
poprvé v České republice umožnil konzervovat na 
místě a zpřístupnit veřejnosti nálezové vrstvy ze 
starší doby kamenné. Památník lovců mamutů je 
jedno ze zastavení naučné stezky, a stal se součástí 
projektu s názvem „Předmostím až do pravěku“. 
Realizace projektu byla uskutečněna ve spolupráci 
a za pomoci EU. 
Provoz památníku a průvodcovské služby zajišťovalo 
MIC v Přerově-Předmostí. Výstavní prostory navští-
vilo 2 745 osob, což je o 863 více než v roce předchá-
zejícím. Od dubna do října byla nabízena průvod-
covská služba s odborným výkladem. Jednalo se 
o terénní prezentaci archeologických nálezů v dané 
oblasti z období před cca 27 000 lety. Pro školní 
kolektivy byl připraven vzdělávací „Čtvrtek s ma-

mutím programem“, který absolvovalo 774 žáků.
V letních měsících byl příchozím nabízen program 
s názvem „Archeologie v kostce“. Průvodce na trase 
dlouhé cca 1 km, seznamoval účastníky s historií 
Předmostí a archeologickým výzkumem v oblasti.

Pohled na vchod do Památníku lovců mamutů

Výstavní síň Pasáž

Důstojná galerie vznikla rekonstrukcí vnitřních 
prostor, původně sloužících činnosti Městského 
informačního centra. Galerijní plochy jsou stavebně 
rozděleny, což umožňuje instalovat i 2 zcela odlišné 
výstavy. Rekonstrukcí získala organizace slibný 
potenciál nejen pro různorodou výstavní činnost, ale 
i pořádání menších akcí, autorských čtení, komor-
ních hudebních projektů, besed či přednášek. 
V roce 2015 bylo veřejnosti zpřístupněno 11 výstav, 
které navštívilo více než 6 000 návštěvníků. Občané 
hojně využívali možnost zakoupení vystavovaných 
exponátů. Mnozí příchozí si vyhlédnutá díla rezer-
vovali již v rámci konání vernisáže. 
Nejúspěšnější, co do počtu návštěvníků i ohlasu, 
byla jednoznačně autorská výstava s názvem „Od 
lovců mamutů k cihle“, která přehlednou formou 
seznámila s osudem světoznámé archeologické loka-
lity Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil. 
Výstava zajímavým způsobem mapovala i stavební 
proměnu a zánik původní obce Předmostí. Pro 
neutuchající zájem veřejnosti, z nichž mnozí ji 
navštěvovali opakovaně, byla výstava v galerijních 
prostorách přístupna celé 3 měsíce. Na žádost Měst-
ského kulturního střediska v Kojetíně byla poté 
zapůjčena do jejich výstavních prostor a zde se 
rovněž setkala s nebývalým zájmem.

Zájem veřejnosti o výstavu i komentované prohlídky předčil 
očekávání jejich autorů.
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Originální autorská výstava s názvem „Od lovců 
mamutů k cihle“ byla realizována ve spolupráci 
s archeology Muzea Komenského a Státním okresním 
archivem. Na výstavě se podíleli i další nadšenci 
a sběratelé, kteří zapůjčili autentické předměty ze 
svých sbírek. 

Odborný výklad archeologa, na výstavě „Od lovců mamutů 
k cihle“, děti vždy zaujal.

Ohlas výstavy mezi veřejností přivedl její autory 
k myšlence zpracovat doprovodnou publikaci. Vedle 
kapitol věnovaných archeologii a historii lokality, 
přibližuje kniha svým čtenářům nejnovější obrazové 
rekonstrukce ze života lovců mamutů od výtvarníka 
L. Baláka i plány rozvoje této archeologické lokality 
do budoucna. Text je doplněn unikátními archivními 
fotografiemi ilustrujícími podobu starého Předmostí.
V souvislosti s podzimním jazzovým festivalem, 
byla jako jeho doprovodný program připravena 
velká autorská výstava významného českého výtvar-
níka Jiřího Slívy. U veřejnosti se kolekce litografií, 
s převážně hudebními tématy a typickým slívovským 
humorem, setkala s nebývalým zájmem. Na vernisáži, 
které se výtvarník osobně zúčastnil, představil i svoji 
novou knihu.

Jiří Slíva na vernisáži výstavy

Významné výročí, 80 let od založení přerovské 
pobočky Rotary clubu, připomněla výstava, která 
návštěvníkům přinesla podrobné informace o jeho 
historii, významu i činnosti v různorodých oblastech 
lidského konání. Výstava se těšila zájmu veřejnosti.
Prázdninové měsíce byly již tradičně vyhrazeny 
výstavám studentských výtvarných prací. Na téma 

„Výlet do historie“ zpracovali studenti přerovského 
Gymnázia Jakuba Škody kresby, objekty, koláže, 
malby, makety i vývěsní štíty. Díla malých, začína-
jících výtvarníků z přerovských mateřských a základ-
ních škol bylo možné obdivovat na výstavě „Svět 
hmyzu“, v soutěži „Namaluj přírodu“.
Velkému zájmu návštěvníků se těší fotografické 
výstavy. S vernisáží výstavy „Klášterní a hradní 
architektura Francie“ byla spojena přednáška autora. 
Promítání fotografií památek doplnil poutavý 
komentář, což přítomní na vernisáži hodnotili velmi 
kladně.
Návštěvníky galerie potěšil oblíbenými designovými 
dřevěnými hračkami a objekty Michael Pavlovský, 
který se užitému umění, designu interiérových 
doplňků a nábytku věnuje od osmdesátých let. Autor 
je přesvědčen, že díla pojatá s vtipem a humorem 
navozují dobrou náladu a příjemnou pohodu, jak
u dětí tak dospělých a přitahují tím zájem o výtvarné 
umění všeobecně. 

Foto z výstavy „Fantazie 2x jinak“ M. Pavlovského

Galerie se i v roce 2015 držela osvědčené výstavní 
koncepce, jen s mírnou převahou výstav výtvarného 
umění. V souborných výstavách malířů a grafiků 
byly představeny práce známých, ale již nežijících 
autorů Janečky, Lieslera, Kulhánka a Kristoforiho, 
zájemcům o umění bylo přiblíženo i dílo autorů 
jiných výtvarných směrů, než jaké jsou v Přerově 
běžně na výstavách vidět: Bromová – body art, 
Ambrůz – land art. 
Výstavní síň se podílela i na propagaci aktuálních 
rozvojových záležitostí města Přerova. Příchozí si 
mohli prohlédnout návrhy studentů architektury 
z brněnského VUT k záměru budoucího využití 
hotelu Strojař, či prezentace navrhované revitalizace 
sídliště Trávník.

Galerie města Přerova

Dvanáct velkých výstav a k tomu další drobné mini-
expozice přilákaly do Galerie města Přerova bezmála 
15 tisíc návštěvníků. Další příchozí přivítala během 
prázdnin Letní divadelní scéna mezi hradbami díky 
festivalu Dostavníčko s divadlem a nově zavedeným 
letním koncertním úterkům. Dramaturgie výstav ctila 
osvědčený model, kdy je vhodné střídat obrazové 
výstavy s fotografickými 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. 
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Seznamu nejvyhledávanějších výstav roku 2015
ohlasem i počtem příchozích jednoznačně domino-
vala expozice „Petr Markulček 70“, pořádaná při 
příležitosti městských hodů. Jeho figurální tvorbu 
přišly zhlédnout 3 tisíce návštěvníků. Výstavu ukon-
čila slavnostní derniéra v den Markulčekových 
nedožitých sedmdesátých narozenin 20. září. Zmí-
něnou obrazovou výstavu o trojrozměrnou dimenzi 
doplnily figury, objekty a užité umění přerovské 
keramičky Lenky Horákové.
Originalitou zaujala dubnová expozice nestora 
slovenského konstruktivismu Milana Dobeše, který 
se tak s autorskou výstavou vrátil do rodného 
Přerova po dlouhých 32 letech. Galerie prezentovala 
desítky exponátů z jeho věhlasného ateliéru pod 
bratislavským hradem. Malíř, sochař a grafik Milan 
Dobeš představil nejen svoji grafickou tvorbu, ale 
také prostorové objekty, pulsující optické struktury 
či řezané koláže.

Expozice autorské výstavy Milana Dobeše

Pozornost opět poutala květnová výstava absolventů 
výtvarného oboru Základní umělecké školy v Pře-
rově. Ve výstavních prostorách nechyběl kreslený
humor, ikonografie Přerova v obrazech či fotky 
tanečníků na kulise města v různých ročních obdo-
bích. Doprovodné akce k výstavám měly charakter 
besed s autory, nechyběly komentované prohlídky či 
promítání. Galerie v létě přispěla k oživení veřej-
ného prostoru na Horním náměstí pořízením piana 
do zámeckého příkopu, koncem roku přišla s novým 
projektem výpůjčního koutku knih ve výstavních 
prostorách.  

Letní divadelní scéna

Letní divadelní scéna nabízela koncerty i tradiční 
festival, střídání hudby s divadlem bylo hlavním 
mottem jejího provozu. Na své si přišli nejen milov-
níci komedií, dramatu nebo činohry, ale i fanoušci 
dobré muziky. Zámecký divadelní parkán tak hostil 
umělce po neuvěřitelných 18 letních večerů, pobavit 
se za tu dobu přišlo přibližně 1 500 diváků a poslu-
chačů.
Koncept divadelních čtvrtků z posledních let doznal 
v sezoně 2015 rozšíření o hudební koncerty. Došlo 
tak vlastně k návratu k prapůvodnímu modelu, kdy 
před 4 lety s pořádáním akcí v jižním zámeckém 
parkánu KIS Přerov začínaly. První sezona 2011 se 

v kamenném divadle nesla výhradně v duchu 
muziky, uzavíral ji Dostavník svým Písničkálem a už 
tehdy vznikla myšlenka pokusit se uspořádat 
v Přerově malý divadelní festival, který by se stal 
tradicí. V roce 2012 činil podíl pořádaných koncertů 
a divadel už půl na půl, o rok později měli diváci 
možnost zhlédnout 6 představení a 4 koncerty. 
V létě 2014 zabrali pódium pod záštitou Dostavníku 
výhradně jen herci, kromě českých ochotníků 
například i z Polska nebo Slovenska. 

Pohled do zaplněného hlediště Letní divadelní scény  

Dostavníčko s divadlem v červenci a srpnu 2015 
probíhalo v režii divadelníků z Dostavníku, letní 
koncerty se uskutečnily pod záštitou KIS Přerov. 
Sezonu měl zahájit 22. června smíšený pěvecký sbor 
Vokál svým tradičním jarním koncertem v rámci 
Tour de Haná, ale kvůli dešti byl koncert odvolán. 
O den později vystoupila v Mervartově zámecké síni 
olomoucká společnost se 2 komediálními operetkami 
Josefa Schreiera. 29. června zahrály olomoucko-ital-
ská kapela No Seas Perro a regionální hudební usku-
pení Od neděle. 
Srpnové koncertní úterky s přesahem do prvního září 
nabídly jako první koncert 11. srpna komponovaný 
večer plný bluesové muziky a recitace poezie 
v podání Mothers Follow Chairs a Čestmíra Beťáka. 
S pořadem Dvanáct strun v podzámčí vystoupilo 
o týden později Přerovské kytarové duo ve složení 
Petr Vařák ml. a Bohdan Mrtvý. Poslední srpnové 
úterý patřilo Freďákům, kteří předvedli vystoupení 
s příznačným názvem Country na konci léta. O defi-
nitivní rozlučku se sezonou se postarala kapela Jazz 
Bond s pořadem Loučení s prázdninami. 

Foto z představení divadelní hry „Don Quijote de la Ancha“
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Výjimku mezi divadelními čtvrtky tvořila pouze 
neděle 9. srpna, kdy KIS Přerov angažovaly pro 
slavnostní zakončení přerovských městských hodů 
Divadlo Klauniky Brno, aby v režijním nastudování 
Bolka Polívky představilo ve venkovním divadle hru 
Don Quijote de la Ancha.
V roce 2015 již počtvrté připravilo Divadlo Dostav-
ník prázdninovou přehlídku ochotnického divadla 
Dostavníčko s divadlem. Po všechny prázdninové 
čtvrtky patřila Letní divadelní scéna v hradebním 
parkánu tomu nejlepšímu, co se ochotníkům urodilo.
Přerovské publikum zhlédlo dohromady 9 divadel-
ních představení. Program byl pestrý, k zasmání 
i k zamyšlení. Přijely prověřené soubory jako Amadis 
z Brna nebo DK Kroměříž, ale i soubory, které 
zahrály v Přerově poprvé. První představení a zahá-
jení festivalu proběhlo 2. července, s festivalem se 
kamenné divadlo loučilo 27. srpna.  

Realizace oslav města Přerova

Živá vystoupení pod „širým nebem“ byla pořádána 
v rámci městských oslav při příležitosti velikonoč-
ních svátků, Dne vítězství, od května do září se 
v městském parku Michalov konaly oblíbené a hojně 
navštěvované promenádní koncerty, srpen byl ve 
znamení Svatovavřineckých hodů a prosinec s vá-
nočními oslavami nabízel občanům akce od rozsví-
cení vánočního stromu až po silvestrovské vítání 
nového roku. Divákům byl vždy nabídnut kvalitní 
a různorodý program, jehož cílem bylo oslovit různé 
věkové kategorie. Vystupovaly hudební, taneční 
a pěvecké soubory i divadelníci, které vhodně 
doplňovali profesionální umělci. Oproti minulým 
letům došlo k výraznému posílení projektu májových
oslav, připravený program připomenul veřejnosti 
významné výročí, 70 let od konce 2. světové války. 
Návštěvníci ocenili, že si z blízka mohli prohlédnout 
a sáhnout na vojenskou techniku, kterou do Přerova 
přivezl Vojenský veterán klub z Boskovic. 

Foto z akce „Den vítězství“ – Přerov 8. května 2015

Velikonoční oslavy, na začátku dubna, provázelo 
chladné a deštivé počasí, což negativně ovlivnilo 
návštěvnost akce „Vítání svátků jara“. Kroky veřej-
nosti o to více směřovaly do tepla malého sálu 
Městského domu, kde byla pořádána tradiční výstava 
tematicky zaměřených exponátů s názvem „Veliko-
noční salon“. Účelem i cílem expozice bylo nejen 

vzpomínání, ale zejména uchování kulturních tradic 
českého národa. 
Koncerty kapel Ready Kirken, Děda Mládek Illegal 
Band, Xindl X, vystoupení Kamila Střihavky, nebo 
historický průvod městem, to byly hlavní taháky 
Svatovavřineckých hodů, které se v Přerově konaly 
už potřinácté.
Pravou středověkou atmosféru u všech přihlížejících 
naladila skupina Bohemian Bards, která je vrátila do 
14. století, do doby, kdy Přerovu a jeho okolí vládl 
správce Adam Běs. Procházku historií doplnila 
nevšedním zážitkem skupina historického šermu 
Markus M i příchod Cyrila a Metoděje za zvuků 
dobové hudby. Hlavní hodový program zahájila mše 
svatá v kostele svatého Vavřince, z pódia na náměstí 
T. G. Masaryka zaznělo slavnostní slovo děkana 
přerovské farnosti a primátora města. Následoval 
tradiční historický průvod plný šermířů, rytířů
a komediantů, kteří celý den bavili přítomné diváky.

Svatovavřinecké hody - ukázka z historické části programu

I přesto, že ve městě panovalo extrémní vedro, 
návštěvníci si žánrově pestrý program a hodové 
veselí, při němž nechyběly ani ukázky dobových 
atrakcí, středověkých her pro děti i dospělé, užívali. 
Vánoční oslavy byly jako každoročně zahájeny 
rozsvícením vánočního stromu. Příjemnou náladu ve 
všech přítomných navodil pěvecký sbor Add Gospel 
i vystoupení trubačů. Ve stánku si prohlížet tradiční 
ozdoby staročeských Vánoc, u stánku ochutnat první 
punč, potkat se s přáteli či si jen poslechnout písnič-
ky navozující sváteční atmosféru, taková byla první 
adventní neděle. Pravou sváteční atmosféru navodil 
tradiční „Vánoční salon“ v Městském domě, s celou 
řadou zajímavých ukázek lidské dovednosti. Vysta-
vená expozice měla nejen dětem představit, jak se 
zdobily naše domácnosti v minulosti. Cílem výstavy 
bylo uchovat tuto tvorbu i pro nejmladší generaci, 
poněvadž tradiční lidové řemeslo má stále co říci.
Dopoledne malý sál v Městském domě patřil hlavně 
dětem z mateřských a základních škol, odpoledne 
široké veřejnosti. Ke sváteční náladě všech přítom-
ných na náměstí T. G. Masaryka přispěla i Římsko-
katolická farnost. Živý betlém dne 20. prosince na 
pódiu poutavě ztvárnil příběh o narození Ježíška. 
V rámci akce „Česko zpívá koledy“ se do projektu 
Deníku na přeplněném přerovském náměstí T. G. 
Masaryka nadšeně zapojily stovky lidí se zpěvníky 
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v rukou. Náměstím se nesly tradiční české vánoční 
koledy, které zejména ve starších ročnících navodily 
vzpomínky na dětství a nejkrásnější svátky v roce. 
Společný zpěv dýchal kouzlem vzájemnosti. Ducha
dávné doby s vyhlášenou tržnicí na chvíli vrátil do 
jednoho z nejkrásnějších míst Přerova historický 
jarmark zpestřený bohatým kulturním programem. 

Horní náměstí v prosinci připomnělo ducha dávné doby

Na náměstí T. G. Masaryka si lidé vyšli i na Štědrý 
den, kdy pro ně z pódia zazpíval Pavel Novák a sbor 
Gymnázia Jakuba Škody. V závěru roku směřovaly 
stovky diváků k řece Bečvě na tradiční plaveckou 
silvestrovskou show otužilců. Těm plavební cestu 
v ledu museli nejdříve prosekat hasiči.
Nově byl pro občany připraven slavnostní ohňostroj 
až na Nový rok. Ohňostroj, který se dříve konal na 
náměstí T. G. Masaryka o silvestrovské půlnoci, 
změnil nejen datum, ale i místo konání, a to na 
nábřeží řeky Bečvy. Zejména rodiče s dětmi byli 
změnou nadšeni.

Světelná show na břehu řeky Bečvy přilákala davy lidí

Doplňková činnost

Městský dům – hostinská a ostatní činnost 

Druhý rok činnosti restauračního zařízení byl po 
všech stránkách opět velmi náročný. Ode dne pře-
vzetí bylo snahou organizace nejen udržet stávající 
zákazníky, ale přivést i další občany do příjemných 
prostor restauračního zařízení, které bylo dříve 
tradičním místem setkání Přerovanů. Kroky, které 
měly vést k oživení Městského domu, sestávaly 
z provedení mnoha oku viditelných změn interiéru 

restaurace i kavárny. V restauraci byly vyměněny 
zašlé a prošlapané koberce, nestejně dlouhé a šedivé 
záclony, jednotlivá sezení byla oddělena nově 
vyrobenými dřevěnými zástěnami v barvě ostatního 
vybavení kolem obvodových stěn, což stolovníkům 
navodilo pocit soukromí.
Kvalita připravovaného jídla pro zákazníka byla 
prioritou. Jídelníček byl rozšířen a obohacen, což 
postupně vedlo ke zvýšení počtu odebraných jídel 
v rámci poledního menu. Ve srovnání s minulým 
obdobím byl za rok 2015 zaznamenán nárůst o více 
než 6 500 porcí. Nevýhodou umístění zařízení je 
komplikované parkování před Městským domem, 
které do značné míry ovlivňuje strávníky při výběru 
stravovací provozovny.

Interiér restaurace Městský dům v r. 2015

Dodržovány byly normy, hygienické předpisy, 
nařízení zaměřená na bezpečnost práce. Kontrolní 
orgány nezjistily žádné vážné pochybení, drobnější 
nedostatky byly ihned odstraněny v den kontroly.
Viditelnými 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 
dojem z realizované rekonstrukce a přispělo k navo-
zení příjemného dojmu u všech příchozích. Cílem 
úprav bylo zejména využití zajímavé nárožní polohy 
kavárny a odlehčení vnitřních prostor.

Interiér kavárny Městského domu v r. 2015

Opravou prošel i bar a zázemí obsluhy kavárny. 
Nově potažené barové stoličky, ladící s barvou židlí 
u stolů, s oblibou využívají i návštěvníci plesů, festi-
valů a dalších větších akcí.
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V letním období se novinkou pro Přerovany stalo 
páteční večerní grilování při hudbě na venkovní 
zahrádce. Smyslem akce bylo zatraktivnění středu 
města i ve večerních hodinách a přiblížení aktivit 
Městského domu občanům.
Po personální stránce bylo přistoupeno k ukončení 
pracovního poměru s několika zaměstnanci, za něž 
se brzy podařilo získat kvalitní a profesně zdatnou 
náhradu.

Obchodní činnost

Do obchodní činnosti je zahrnut prodej drobného 
občerstvení pro návštěvníky Galerie města Přerova.
Za rok 2015 služba vykázala zisk před zdaněním ve 
výši 24 525,19 Kč, po zdanění zisk 22 647,45 Kč. 

Propagační, navigační a výlepová činnost

Na základě pověření zřizovatele jsou v Přerově od 
února 2008 KIS Přerov jedinými provozovateli 
navigačních prvků na sloupech veřejného osvětlení.
V začátcích činnosti byl zájem ze strany zákazníků 
vysoký, na sloupech veřejného osvětlení bylo insta-
lováno celkem 250 ks, oproti 94 ks v roce 2015. Na 
snižujícím se zájmu o umístění navigačního prvku 
má stále největší podíl ekonomická situace firem 
v regionu. 

Název služby r. 2014 tržba po
odpočtu DPH

r. 2015 tržba po 
odpočtu DPH

Naváděcí účel 694 250,00 Kč 568 300,00 Kč

Propagační a reklamní činnost nabízela zájemcům
tyto služby:
 komerční pronájem outdorových reklamních 

nosičů,
 výlepy plakátů (41 výlepových míst),
 panely typu „Horizont“ na sloupech veřejného 

osvětlení (190 ks),
 reklamní stojany typu A (100 ks).
Největší zájem zákazníků byl o klasický výlep 
plakátů na 41 výlepových místech.  

Typ panelu r. 2014 tržba po 
odpočtu DPH

r. 2015 tržba po 
odpočtu DPH

Panely Horizont 315 105,70 Kč 319 638,60 Kč
Ostatní výlep 472 068,60 Kč 481 863,50 Kč

Už od konce roku 2013 se pro středisko Navigace 
a propagace nastavila nová pravidla, která měla vést 
ke stabilizaci tohoto střediska. Realizovaly se nejen 
závažné změny, od rozhodnutí snížit stav pracovníků 
a vhodnější přerozdělení vykonávaných činností, až 
po akční ceny za výlep plakátů. Nově byl nastaven 
plán kontrolní činnosti, jehož cílem nebylo jen 
snížení nákladů střediska, ale i provedení celkové
reorganizace prováděných prací. Nově zavedený 
systém vedl k vytvoření kladného hospodářského 
výsledku srovnatelného s rokem předcházejícím.  

Hospodářský 
výsledek

     r. 2014       r. 2015 

Zisk po zdanění 262 238,45 Kč 224 493,85 Kč

Příspěvek od zřizovatele

V roce 2015 byl příspěvek na provoz a odpisy 
nemovitého majetku jednotlivých středisek hlavní 
činnosti čerpán v měsíčních zálohách na základě 
schváleného plánu nákladů a výnosů pro rok 2015.

Příspěvek celkem (v tis. Kč)
pův. rozp. 
v tis. Kč

upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2015

% k upr.
rozp.

13 237,10 13 564,20 13 564,12 100,00

Z toho:

a) Příspěvek na provoz 
pův. rozp. v 

tis. Kč
upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2015

% k upr.
rozp.

13 045,80 13 349,80 13 349,80 100,00

Na účet KIS Přerov zaslal zřizovatel v roce 2015 
v rámci příspěvku na provoz 13 349 800 Kč. Původní 
výše příspěvku ve výši 13 045 800 Kč byla Zastupi-
telstvem města Přerova (dále ZM) navýšena schvá-
lením rozpočtového opatření o: 
 230 000 Kč dne 13.04.2015 pro středisko Záj-

mová činnost v kultuře-kulturní domy (Městský 
dům). ZM současně schválilo „Dodatek č. 12“ ke 
zřizovací listině organizace KIS Přerov. Finanční 
prostředky byly určeny na úhradu nákladů spoje-
ných s organizačně-technickými službami pro zři-
zovatele ve velkém sále Městského domu, a to:
 zasedání ZM, 
 setkání zástupců města s pětasedmdesátiletý-

mi občany,
 veřejná slyšení a projednávání,
 spolupořádání Československého jazzového 

festivalu,
 26 600 Kč dne 08.06.2015 pro středisko Zájmová 

činnost v kultuře-kulturní domy (Městský dům).
Finanční prostředky byly použity v rámci schvá-
lené nové metodiky odepisování dlouhodobého 
majetku pro příspěvkové organizace zřízené statu-
tárním městem Přerov. Dle metodického pokynu 
zřizovatele se zůstatková cena 5 % u tohoto ma-
jetku snížila na 0 Kč,

 25 000 Kč (RM dne 03.09.2015) pro středisko 
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (Městské 
informační centrum). Uvedené finanční prostřed-
ky byly zaslány z rozpočtu Olomouckého kraje 
do rozpočtu města Přerova a byly určeny pro 
Kulturní a informační služby města Přerova na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
projektu „Zkvalitnění služeb v Městském infor-
mačním středisku Přerov“.

 22 400 Kč dne 14.12.2015, z toho:
 15 000 Kč pro středisko Vnitřní obchod, služ-

by a cestovní ruch (MIC)
 7 400 Kč pro středisko Zájmová činnost 

v kultuře-kulturní domy (Městský dům). 
Uvedené finanční prostředky byly použity na 
úhradu úpravy platových tarifů dle nařízení vlády 
č. 278/2015 platné od 01.11.2015.
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b) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 
pův. rozp. 
v tis. Kč

upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2015

% k upr.
rozp.

191,30 214,40 214,32 99,96

V roce 2015 zaslal zřizovatel na účet organizace 
rámci příspěvku na odpisy nemovitého majetku, 

214 320 Kč. 
Původní výše příspěvku ve výši 191 300 Kč byla 
ZM navýšena schválením rozpočtového opatření o:
 23 100 Kč dne 08.06.2015, z toho: 

 5 200 Kč pro středisko Vnitřní obchod, služby 
a cestovní ruch (MIC),

 17 900 Kč pro středisko Zájmová činnost 
v kultuře-kulturní domy (Městský dům). 

Uvedené finanční prostředky byly použity 
v rámci schválené nové metodiky odepisování 
dlouhodobého majetku pro příspěvkové organi-
zace zřízené statutárním městem Přerov. Dle 
metodického pokynu zřizovatele se zůstatková 
cena ve výši 5 % u tohoto majetku snížila na 0 Kč.

Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku 
k 31.12.2015, z hlavní i doplňkové činnosti, byly 
odvedeny na příjmový účet zřizovatele. Z doplňkové 
činnosti činil odvod z odpisů nemovitého majetku 
částku 57 600 Kč. Na hlavní činnost organizace 
obdržela v odpovídající částce příspěvek na odpisy 
nemovitého majetku. Tyto byly odvedeny v souladu 
se skutečnými náklady na účet zřizovatele. Na konci 
roku 2015 došlo k nedočerpání odpisů o 80 Kč (MIC 
12 Kč, MD 68 Kč). K odchylce proti původně stano-
venému plánu došlo z důvodu zaokrouhlování. V plá-
nu nákladů a výnosů je odpis uváděn v tisících a na 
jedno desetinné číslo.

c) Příspěvek na investice              
pův. rozp. 
v tis. Kč

upr. rozp. 
v tis. Kč

skutečnost 
k 31.12.2015

% k upr.
rozp.

0,00 0,00 0,00 0,00

Pro rok 2015 nebylo počítáno s příspěvkem na 
investice, organizace rozpočtové opatření nežádala.

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 2015“. Příspěvek ve výši 25 000 Kč byl zaslán 
na účet KIS Přerov a následně zapojen do zřizova-
telem schváleného plánu nákladů a výnosů pro rok 
2015. Vyúčtování dotace bylo poskytovateli odeslá-
no ve stanoveném termínu.

Výsledek hospodaření k 31.12.2015:
Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2015
byla ztráta ve výši 69 053,21 Kč. Část nákladů je 
kryta daňovou úsporou z předcházejících let, jež 
vychází ze zisku doplňkové činnosti roku 2012. 
V případě, že by v hlavní činnosti daňová úspora 
nebyla v roce 2015, tj. činnost by nebyla prokazatel-
ně ztrátová, stala by se výše daňové úspory v plném 
rozsahu předmětem daně z příjmu roku 2015. 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti dle středisek:
MIC ztráta                                              - 641,10 Kč
Ostatní záležitosti kultury                               0,00 Kč
Městský dům (kultura) ztráta              - 68 412,11 Kč
Celkem (ztráta ve výši)                       - 69 053,21 Kč

Tato ztráta bude kryta v plné výši ziskem z doplňkové 
činnosti.

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel 
organizace. Slouží k tomu, aby byly lépe využity 
hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. 
V doplňkové činnosti byl za rok 2015 vytvořen zisk, 
který před zdaněním byl vykázán v účetnictví 
organizace ve výši 268 797,74 Kč. Po zohlednění 
připočitatelných a odpočitatelných položek činila 
daňová povinnost organizace za rok 2015 celkem 
20 570,00 Kč. Hospodářským výsledkem doplňkové 
činnosti po zdanění je zisk ve výši 248 227,74 Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění dle středisek:
Obchodní činnost                                   22 647,45 Kč
Městský dům hostinská a ost. čin.           1 086,44 Kč
Navigace a propagace                          224 493,85 Kč
Celkem (zisk ve výši)                          248 227,74 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:
Úhrada ztráty z hlavní činnosti              69 053,21 Kč
Příděl do rezervního fondu                  179 174,53 Kč

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček
Ředitel organizace
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HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 540,00 698,70 698 264,23 99,94

spotřena energie 1 265,00 1 468,10 1 538 552,66 104,80

prodané zboží 95,00 81,10 64 869,44 79,99

opravy a udržování 550,00 531,30 556 833,12 104,81

cestovné 13,00 8,00 1 889,00 23,61

náklady na reprezentaci 9,00 9,00 4 918,70 54,65

ostatní služby 6 634,60 6 533,50 6 493 511,37 99,39

mzdové náklady 4 521,40 4 228,50 4 127 350,00 97,61

mzdové náklady (náhrady) 0,00 7,00 6 433,00 91,90

OON 660,00 1 320,00 1 302 389,00 98,67

zákonné sociální pojištění 1 537,80 1 569,50 1 560 101,00 99,40

jiné sociální pojištění 21,60 21,10 19 538,00 92,60

zákonné sociální náklady 241,70 190,00 180 846,00 95,18

jiné daně a poplatky 4,50 3,60 3 530,00 98,06

ostatní náklady z činnosti 95,20 42,10 17 449,60 41,45

rozúčt. správní režie ostatní -850,70 -850,70 -819 239,64 96,30

odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 114,70 121,70 121 644,00 99,95

odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 191,30 214,40 214 320,00 99,96

odpisy dl. maj. ostatního 64,90 85,50 84 969,34 99,38

náklady z drobného dlouh. majetku 203,70 127,50 124 548,87 97,69

NÁKLADY CELKEM 15 912,70 16 409,90 16 302 717,69 99,35

výnosy z prodeje služeb 2 275,00 2 446,00 2 402 285,46 98,21

výnosy z prodaného zboží 140,00 140,00 87 769,00 62,69

úroky 18,00 17,90 836,76 4,67

ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,30 236,26 78,75

čerpání fondů 64,90 31,80 31 773,00 99,92

čerpání fondů - ušetřená daň 63,00 63,00 0,00 0,00

výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 13 045,80 13 349,80 13 349 800,00 100,00

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy bez 

dotace - kryto)
191,30 214,40 214 320,00 99,96

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy z dotace - 

nekryto)
114,70 121,70 121 644,00 99,95

výnosy vybran. MVI z trans. (mimo 

zřizovatele)
0,00 25,00 25 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 15 912,70 16 409,90 16 233 664,48 98,93

ztráta

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM -69 053,21

daň z příjmů 0,00

přepočtený počet pracovníků 16,50

průměrná mzda 21 392,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2015
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 

(v Kč)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 11 071,60 12 921,90 12 804 536,97 99,09

VÝNOSY 11 649,00 13 482,40 13 073 334,71 96,97

výsledek hosp. před zdaněním 577,40 560,50 268 797,74

daň příjmu 54,00 54,00 20 570,00

VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 523,40 506,50 248 227,74

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2015

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

správa

městská 

informační 

centra

oslavy města Městský dům c e l k e m 

náklady 879,53 5 940 198,85 3 746 694,20 6 614 945,11 16 302 717,69

výnosy 879,53 5 939 557,75 3 746 694,20 6 546 533,00 16 233 664,48

z toho příspěvky na provoz 0,00 5 387 000,00 3 742 000,00 4 220 800,00 13 349 800,00

výsledek hospodaření 0,00 -641,10 0,00 -68 412,11 -69 053,21 

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

Galerie města 

Přerova Horní 

náměstí

Městský dům
propagace 

a navigace
c e l k e m 

32 371,31 11 620 328,04 1 151 837,62 12 804 536,97

56 895,50 11 621 504,51 1 394 934,70 13 073 334,71

1 876,74 90,03 18 603,23 20 570,00

22 647,45 1 086,44 224 493,85 248 227,74výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

Na konci roku 2015 nebyl v plné výši čerpán příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Nedočerpání plánované výše odpisů činilo 80,00 Kč 

(MIC 12,00 Kč, MD 68,00 Kč). K odchylce proti původně stanovenému plánu došlo z důvodu zaokrouhlování vypočtené částky v plánu. Plán je 

stanoven na jedno desetinné místo.
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Sociální služby města Přerova, p. o.
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Příspěvková organizace Sociální služby města 
Přerova je pro město klíčovým partnerem 
při zajišťování potřeb, stanovování cílů a plnění 
úkolů jeho krátkodobé i dlouhodobé sociální 
politiky. Zajišťuje, co do objemu i sortimentu, 
rozhodující podíl kvalitních, ekonomicky dostup-
ných sociálních služeb a ošetřovatelské péče na 
území města, trvale sleduje potřeby veřejnosti v této 
oblasti a na jejich vývoj reaguje vlastní nabídkou 
poskytovaných služeb nebo aktivní a kvalifikova-
nou spoluprací s orgány města při přípravě a reali-
zaci 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 v Přerově je podpo-
rovat a pomáhat udržovat 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 posti-
žení. Věkové rozmezí uživatelů je 26 let a více. 
Průměrný věk uživatelů je 78 let.
Pečovatelská služba (PS) je poskytována dvěma 
formami. Terénní formou v domácnostech uživa-
telů bydlících ve městě Přerově a jeho místních 
částech a ambulantní formou, která je poskytována 
v prostorách užívaných pečovatelskou službou.
Ambulantní forma se děje ve střediscích osobní 
hygieny, která jsou umístěna v domech s pečovatel-
skou službou (dále DPS).
Doba poskytování služby byla ve všední dny 
od 7.00 hod. do 18.30 hod. a ve dnech pracovního 

volna od 7.00 hod. do 15.30 hod., od 01.11.2015 je 
však provozní doba rozšířena, a to každý den 
včetně víkendů a svátků od 7.00 hod. do 20.00 hod.
PS je s ohledem na zefektivnění organizace práce 
rozdělena do 5 okrsků. Provoz PS zajišťovalo
51 zaměstnanců, z toho 39 pracovníků v sociálních 
službách (pečovatelka). Pro zajištění své činnosti 
využívala PS také osoby zaměstnané na dohodu 

o pracovní činnosti. Tito pracovníci zabezpečovali
především rozvoz obědů ve dnech pracovního klidu 
a v době letních dovolených, za rok 2015 jich bylo 
celkem 15.
Pro dopravu k zajištění služeb využívali pracovníci 
12 jízdních kol a nově bylo pro zrychlení přechodů 
mezi uživateli zakoupeno i elektrokolo. PS použí-
vala také 6 motorových vozidel, která sloužila pře-
devším k zajištění služby dovoz obědů, nákupům
a dovozu uživatelů do střediska osobní hygieny. 
V prosinci 2015 bylo Sociálním službám města 
Přerova předáno tzv. „sociální vozidlo“. 
V Přerově je 8 domů zvláštního určení – 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 vyba-
veno 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 zajišťuje PS také praní prádla 
uživatelů PS a pracovních oděvů zaměstnanců. 
K tomuto účelu je v jednom z DPS velkokapacitní 
prádelna. 

V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 996 smluv o PS. 
V porovnání s rokem 2014 vzrostl počet uživatelů  
o 10,5 %.

Počet uzavřených smluv

2011 2012 2013 2014 2015

867 860 852 899 996

PS poskytuje služby základní činnosti a fakultativní 
činnosti. Fakultativní činnosti tvořily 6,5 % příjmů 
z poskytnutých služeb.
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Nejvíce využívanou službou, obdobně jako v před-
chozích letech, byl dovoz obědů, celkově jich bylo
uživatelům dovezeno 135 152. Oproti předchozímu 
roku došlo k navýšení o 12 284 obědů.
Mezi další nejčastěji využívané služby patřila pomoc 
při osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, 
běžný úklid a údržba domácnosti, příprava a podání 
jídla a pití. 
Bezplatná služba byla poskytnuta 10 uživatelům 
ve výši 68 496 Kč. Úhrady za poskytnutou PS za 
rok 2015 činily 4 951 755 Kč, z toho za základní 
činnosti 4 623 832 Kč a za fakultativní činnosti 
327 923 Kč.

Příjmy za PS (v Kč)

2011 2012 2013 2014 2015

3 838 965 3 757 062 3 949 489 4 474 118 4 951 755

Snaha o poskytnutí komplexních služeb a zajištění 
individuálních potřeb uživatelům vede k neustá-
lému zvyšování kvalifikačních schopností a doved-
ností pracovníků PS. Plánovitě jsou vzděláváni
všichni pracovníci formou školení a seminářů. Na
základě nových znalostí i zkušeností jsou aktuali-
zovány standardy kvality sociálních služeb.
Každý rok bývá prováděno dotazníkové šetření 
a zjišťována spokojenost uživatelů se službami. Je 
patrná neustálá snaha zvyšovat kvalitu této služby 
a reagovat na požadavky uživatelů. V roce 2015 byl 
do všech pracovišť pečovatelek zaveden počítač, 
takže pečovatelky mají přístup do programu PS. 
V rámci zkvalitňování byla rozšířena fakultativní 
činnost o zapůjčení mechanické polohovací postele.
PS se starala nejen o fyzické potřeby, ale pomáhala
zabezpečit i duchovní a duševní potřeby svých 
uživatelů a obyvatel DPS. Ve spolupráci s Římsko-
katolickou farností Přerov probíhaly v DPS boho-
služby, dále byly pořádány přednášky a besedy na 
zajímavá témata (činnost probační a mediační 
služby, cestopisné přednášky…), vánoční posezení 
při svíčkách aj.
V roce 2015 PS zorganizovala výlet do zámku 
v Náměšti na Hané a do muzea v Lošticích. Spolu-
pracovala se základními a mateřskými školami 
v Přerově při pořádání velikonočních a vánočních 
besídek v DPS. V měsíci září byla na zahradách
DPS pořádána odpolední setkání uživatelů s grilo-
váním a s hudbou. Organizace se zúčastnila opět 
akce „Rotopedtour“ a „Pěškotour“ pořádané Národ-
ní sítí podpory zdraví, o. s. a v rámci spolupráce 
s Městskou knihovnou probíhalo v DPS půjčování 
knih. V prosinci PS jako každoročně pořádala oblí-
benou mikulášskou besídku doprovázenou živou 
hudbou.
Mimo úkony PS poskytovala organizace i základní 
sociální poradenství. Tato služba je poskytována 
bezplatně všem zájemcům. Jedná se o pomoc při 
vypisování žádostí, podání informací o poskyto-

vaných sociálních službách a dalších možnostech 
pomoci v sociální oblasti.
Každý rok se uskutečňuje v rámci Týdne sociálních 
služeb „Den otevřených dveří“, kde je veřejnosti 
představena činnost PS. 

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory v Přerově je posky-
tovat celoroční pobytové sociální služby domov pro 
seniory a domov se zvláštním režimem (osoby 
s Alzheimerovou chorobou nebo různými typy 
demencí). Uživatelé jsou podporováni v zachování 
soběstačnosti, přiblížení se k jejich přirozenému 
sociálnímu prostředí, udržení společenských kon-
taktů a prožití důstojného života.
Domov pro seniory je určen osobám od 60 let věku 
se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou každodenní pomoc jiné osoby.
Celková kapacita domova činí 82 lůžek. Poskyto-
vané sociální služby jsou zaregistrovány v Registru 
poskytovatelů sociálních služeb. Kapacita jednotli-
vých sociálních služeb:
 domov pro seniory – služba je poskytována v 18 

jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích 
se sociálním zařízením,

 domov se zvláštním režimem – služba je posky-
tována ve 21 dvoulůžkových pokojích se sociál-
ním zařízením.

V roce 2015 si podalo žádost o poskytování sociální 
služby celkem 132 žadatelů; z toho 115 žadatelů
s trvalým pobytem v Přerově a jeho místních čás-
tech a 17 žadatelů s trvalým pobytem mimo území 
města Přerova. K 31.12.2015 bylo evidováno 875 
žádostí o umístění do pobytového zařízení sociálních 
služeb. V roce 2015 bylo přijato 27 nových uživa-
telů, z toho 11 na službu ,,domov pro seniory“ a 16 
na službu ,,domov se zvláštním režimem“. 
Jednou z nejdůležitějších činností domova pro 
seniory jsou aktivity, které podporují a udržují jem-
nou a hrubou motoriku, myšlení a celkovou akti-
vizaci pro zachování kognitivních schopností 
a dovedností. Jeho uživatelé měli v uplynulém roce 
možnost zúčastnit se množství individuálních i sku-
pinových aktivit.
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Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťovalo
8 zdravotních sester na základě zdravotního stavu, 
doporučení lékaře a požadavků uživatelů. Tato péče 
byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Na 
denní službě je přítomna vrchní i staniční sestra.

Nepřetržitou péči poskytovalo 32 pracovníků 
v sociálních službách. Péče vychází z individuálně 
zjištěných potřeb. Tato péče je v souladu s indi-
viduálním plánováním poskytování sociální služby 
a naplňováním osobních cílů uživatelů.
Činnost úseku fyzioterapie byla zajišťována regi-
strovanou fyzioterapeutkou a zdravotnickou asis-
tentkou školenou v rehabilitačním ošetřování. 
Fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, masáže, 
taping) je indikovaná smluvním lékařem. Ošetřo-
vatelská rehabilitační péče je prováděna na základě 
vyhodnocení potřeb uživatelů a doporučení lékaře.
Lékařská služba byla zajištěna prostřednictvím 
smluvního lékaře, odbornými lékaři a v případě 
potřeby zdravotnickým zařízením. V akutních pří-
padech byla volána rychlá záchranná služba.
Volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí posky-
tovaných služeb. Jejich cílem je podpora fyzické
a psychické aktivity uživatelů.
Uživatelé se mohli v dopoledních hodinách 
zúčastnit např.: tvořivé dílny, výroby keramiky, 
tréninku paměti atd. Odpolední aktivity pak byly 
spíše zaměřeny na odpočinek, hraní společenských 
her, promítání filmů, společné čtení. Velké oblibě 
se těšily zábavné kognitivní hry jako pexeso, různé 
kvízy a zpěv. Zpestřením, ale také tréninkovou 
podporou, byly pravidelné návštěvy canisterapeuta.
Za příznivého počasí byly pro uživatele domova 
pořádány skupinové aktivity v zahradě, vycházky 
do blízkého okolí nebo celodenní výlety. Velkému 
zájmu se těšil zejména promenádní koncert 
v Michalově a výlet do Kroměříže. 
Dále se konaly masopustní veselí, oslavy MDŽ, 
velikonoční posezení, čarodějnický rej nebo oslava 
vánočních svátků u stromečku. Ale nejen ve svá-
teční dny byl život v domově obohacen o zajímavá 
hudební či dramatická vystoupení, společné akce 
a soutěže. 

V rámci individuálních aktivit bylo nabízeno na po-
kojích, zejména imobilním uživatelům, předčítání 
knih, muzikoterapie a prováděno cvičení s kognitiv-
ními pomůckami. S velkým úspěchem se setkával
pobyt ve fototerapeutické místnosti zaměřený na 
relaxaci, uvolnění a zmírnění symptomů deprese 
nedostatkem přirozeného slunečního světla, oboha-
cený o aromaterapii a muzikoterapii s možností
využití příznivých účinků domácí solné lampy. 
Pravidelně vycházel časopis Domováček. Uživatelé 
měli k dispozici také moderní technologie, počítače 
s internetem, v rámci celého domova je možnost 
využití bezdrátového WiFi připojení. Nezapomíná
se ani na duchovní oblast. Věřícím je k dispozici 
kaple.
V roce 2015 bylo zakoupeno 6 elektrických polo-
hovacích lůžek, z nichž dvě lůžka zajišťují laterální 
(postranní) polohy, které usnadňují manipulaci 
s klientem, 3 aktivní antidekubitní matrace, které 
pomáhají předcházet vzniku proleženin, 2 pagery 
pro noční službu. Na fyzioterapii byl pořízen 
Spoteee Mediacal, kdy se na obrazovce promítá 
více jak 70 destinací z celé Evropy. Spoty jsou 
doprovázeny relaxační hudbou a uživatelé jsou při 
cvičení na rotopedu pohlceni přírodou, zpěvem 
ptáků nebo se ocitnou uprostřed známých českých, 
ale i evropských měst. 
Domov pro seniory dlouhodobě spolupracuje 
s Maltézskou pomocí o. p. s., 23 dobrovolníků z řad 
studentů, mladších seniorů, ale i pracujících, pomá-
há uživatelům zpestřit chvíle trávené v domově.
Domov pro seniory umožňuje každý rok studentům 
vykonání odborné praxe a stáže. 

Příjmy od uživatelů (v Kč)

2011 2012 2013 2014 2015

17 238 642 18 050 920 18 120 094 18 181 898 18 723 589

Tržby od zdravotních pojišťoven (v Kč)

2011 2012 2013 2014 2015

1 891 513 1 500 585 2 240 476 2 927 899 2 737 361
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Městské jesle

Hlavní poslání městských jeslí spočívá v posky-
tování výchovné péče o děti od 18 měsíců do tří let, 
jejichž rodiče již našli nebo hledají uplatnění na 
trhu práce.
Provoz střediska Městské jesle byl personálně 
zabezpečen 11 zaměstnanci, z toho 6 zdravotními 
sestrami a 5 provozními zaměstnanci.Od 01.06.2015 
byla organizačním opatřením ředitelky organizace 
zrušena samostatná pozice vedoucí střediska, 
přičemž pracovní náplň ve věci koordinace přímé 
péče o děti a styku s rodiči převzala jedna ze zku-
šených zdravotních sester, část pracovní náplně 
týkající se koordinace provozu a hospodaření pře-
vzala hospodářka střediska.
K 01.09.2015 byly jesle registrovány v rámci Služby 
péče o dítě v dětské skupině, která je upravena
zákonem č. 247/2014 Sb.

Cílem této služby je zajištění bezpečnosti, základ-
ních potřeb dítěte, aktivního využití doby s cílem 
rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, jeho kultur-
ních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte 
v souladu s konceptem Výchovného plánu péče. 
Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována
za úhradu ze strany rodiče a její výše byla nově 
upravena k 01.09.2015. Do jeslí jsou přednostně 
přijímány děti na pravidelnou každodenní docházku 
a děti pracujících rodičů s trvalým pobytem v Pře-
rově. Rodiče při nástupu dítěte podepisují Smlouvu 
o poskytování péče o dítě v dětské skupině, jejíž 
součástí jsou Vnitřní pravidla a Výchovný plán 
péče. Ke splnění podmínek k registraci bylo nutné 
na obou odděleních provést úpravu prostor hygieny 
a herních prostor.
Městské jesle s kapacitou 45 míst poskytují péči 
dětem ve 2 dětských skupinách, Kuřátka a Koťátka.
Rodiče mohou zařízení jeslí využívat každý 
pracovní den od 6.00 hod. do 16.00 hod. Dětem je 
poskytována celodenní strava 4x denně, připravo-
vána ve vlastní, moderně vybavené kuchyni, která 
odpovídá zásadám zdravé výživy s ohledem na 
batolecí věk. Samozřejmostí je zajištění pitného 
režimu po celý den. V prádelně, která je součástí 
zařízení se pere oblečení dětí, pracovní oděv všech 

zaměstnanců, textilní potřeby a povlečení z dět-
ských postýlek.
Hlavním cílem organizace je zajištění komplexní 
výchovné péče, která je zaměřena na harmonický 
a všestranný rozvoj osobnosti, ale neméně důležitou 
věcí je vytvoření bezpečného prostředí, kde se děti 
cítí příjemně a spokojeně. V každé dětské skupině 
pečují o děti 3 zdravotní sestry, které pro děti každý 
den připravují výchovná zaměstnání (ve výtvarné, 
pracovní, rozumové, tělesné a hudební výchově) 
odpovídající věku a schopnostem dětí.

Častým námětem činností během celého roku ve
výtvarné, pracovní, ale také rozumové výchově
byly roční období a svátky. Děti se postupně sezná-
mily s technikou razítkování, malování tuší, tempe-
rovými barvami, zapouštění barev, kreslení křídou, 
lepení, modelování apod. Na podzim nechyběla 
práce s přírodním materiálem – listy a kaštany.
K rozvoji motoriky patří také postupný nácvik 
sebeobsluhy a hygienických návyků, ke kterým 
jsou děti vedeny s ohledem na svůj věk a doved-
nosti po celou dobu docházky.
K pobytu venku byla po celý rok využívána jeslová
zahrada, která splňuje podmínky bezpečného pobytu 
pro nejmenší děti. V rámci tělesné výchovy a zdo-
konalování hrubé motoriky se děti věnovaly nejčas-
těji jízdě na odrážedlech a na tříkolkách, hře s míči. 
Herní prvky, jako je klouzačka, pružinové houpačky 
či prolézačky se u dětí těšily veliké oblibě. 
Při hudební výchově využívaly zdravotní sestry PC 
a datového projektoru, který jim umožnil zpro-
středkování hudebních a tanečních prožitků jinou 
formou.
V průběhu celého roku byla pořádána řada akcí. 
V lednu a v červnu zavítalo do jeslí Divadlo dětské-
ho diváka s pohádkovým představením O červené 
Karkulce a O slepičce a kohoutkovi. V únoru byl na 
programu karneval, kterého se účastnili rodiče dětí. 
V červnu děti oslavily svůj svátek na zahradní 
slavnosti se svými nejbližšími a s klaunem Pepi-
nem. A protože konec léta je v jesličkách spojen 
s odchodem dětí do mateřských školek, připravili
zaměstnanci jeslí při této příležitosti pro děti 
překvapení, dvě akce – „Kempování na zahradě“ 
a „Přijeli k nám hasiči“. 
Akce, která má již v jeslích tradici, je Mikulášská 
nadílka, která proběhla na začátku prosince. S její 
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realizací pomáhaly studentky Střední pedagogické 
školy v Přerově. V prosinci mělo u dětí veliký 
úspěch pečení perníčků. Poslední akcí roku bylo 
„Vánoční setkání“ dětí, rodičů a všech zaměstnan-
ců, které proběhlo na obou odděleních v odpoled-
ních hodinách. Celá akce se nesla v duchu vánoc 
a tak nechybělo zpívání koled a výroba vánočních 
dekorací. Děti s rodiči strávily nevšední odpoledne, 
které se pro velký úspěch stane tradicí. 
V roce 2015 proběhla v zařízení výmalba ložnic, 
včetně výměny podlahové krytiny. Herny na obou 
odděleních byly dovybaveny novým nábytkem, 
který splňoval všechny požadavky na dětský 
nábytek. V průběhu léta byly zahradní prvky ošetře-
ny ochranným nátěrem. Pro děti byly zakoupeny 
nové hračky a didaktické pomůcky. 
Po absolvování jesliček jsou děti ve třech letech 
dobře připraveny na přestup do mateřské školky. 
O spokojenosti rodičů svědčí opakovaný zájem 
o využití této služby a jejich doporučení ostatním 
maminkám. 

Kluby důchodců

Sociální služby města Přerova zajišťují admini-
strativní zázemí pro kluby důchodců a zabezpečují 
čerpání finančních prostředků vyčleněných z roz-
počtu města. Aktivně podporují činnosti jednotli-
vých klubů ve městě Přerově a jeho místních 
částech a pomáhají s jejich organizací.
Kluby důchodců jsou zaměřeny na aktivizační, 
vzdělávací a klubovou činnost seniorů, nabízejí 
širokou škálu možností kulturního i sportovního 
vyžití, včetně sportovně – relaxačních aktivit. Jsou 
příležitostí pro setkávání s lidmi nejen stejného 
věku. Programy jednotlivých klubů se stále rozši-
řují na základě návrhů a zájmů samotných seniorů. 
V Přerově a jeho místních částech působilo celkem 
6 klubů důchodců, které sdružovaly přibližně 194
členů.
Členem klubu důchodců se může stát každý senior 
s trvalým pobytem na území města Přerova, který 
projeví zájem o účast na činnosti klubu. Seniorský 
věk rozhodně neznamená, že člověk přestává 
aktivně žít. Naopak, mnohým seniorům se otevírají 
nové možnosti díky dostatku volného času a jejich 
bohatým životním zkušenostem.

Denní pobyt

Posláním Denního pobytu Přerov je zajistit osobám 
se zdravotním postižením rozvoj jejich samostat-
nosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít 
normálním způsobem života ve společnosti. 
Zařízení poskytuje sociální službu:
 denní stacionář,
 osobní asistenci,
 sociální poradenství.

Služby poskytované zařízením na sebe navazují
a vzájemně se doplňují. Více než 50 % uživatelů 
využívá všech tří služeb nabízených zařízením.
Denní stacionář (DS) poskytuje sociální služby 
ambulantní formou 30 uživatelům s mentálním 
a tělesným postižením, kombinovanými vadami
a osobám s jiným zdravotním postižením (seniorům
s částečnou mobilitou) bez omezení věkové hranice. 
Provozní doba DS je v pracovní dny od 5.30 hod.
do 15.15 hod.
DS využívají senioři na základě jejich zájmu a po-
třeb. Služba je poskytována za účelem umožnění 
seniorům setrvat v přirozeném sociálním prostředí, 
oddálení jejich potřeby využívat pobytové sociální 
služby, ale také pomoci rodinným příslušníkům 
v péči o své blízké při jejich současném profesním 
uplatnění. Seniorům je v zařízení vyčleněno jedno 
oddělení s kapacitou 6 osob vybavené samostatným 
sociálním zázemím a venkovní terasou se zahrad-
ním nábytkem. Dále je jim umožněno aktivní 
prožívání dne, v příjemném, bezpečném a bezbarié-
rovém prostředí a je jim poskytována široká 
nabídka aktivizačních a zájmových aktivit.
Ostatním uživatelům DS jsou poskytovány sociální
služby ve třech skupinách. Velmi důležitá je podpo-
ra 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 
učí dovednostem v zacházení s pracovními nástroji, 
materiály, pracovním návykům i vytrvalosti. Uživa-
telé se zapojují do tkaní podušek na hrábích, 
malování na hedvábí, v keramické dílně do modelo-
vání z hlíny a glazování, do enkaustiky, do výroby 
vonných mýdel, šperků z korálků a nově také do 
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výroby svíček. Součástí pracovních nácviků jsou 
také úklidové práce, příprava jednoduchých jídel či 
práce na zahradě.
Výrobky z pracovních terapií byly v roce 2015 
prezentovány na výstavách – „Senior sympoziu“ 
v Přerově, v Denním pobytu Přerov na velikonoč-
ním a vánočním jarmarku a „Dni otevřených dveří“.
V rámci výchovně vzdělávacích činností se uživatelé 
zdokonalovali ve využívání moderních komunikač-
ních i vzdělávacích technologií, v práci s PC a inter-
netem, na dotykové obrazovce i tabletu v práci 
s výukovými programy. Programy rozvíjely formou 
přímých dotyků s obrazovkou smyslové poznání, 
myšlenkové operace a zdokonalovaly komunikaci 
osob s narušenou komunikační schopností. Prostřed-
nictvím trivia si uživatelé upevňovali dovednosti 
získané školní docházkou. 
Rozšíření okruhu vědomostí v oblasti přírodních 
a společenských věd bylo uživatelům umožněno 
prostřednictvím besed na téma – hudební nástroje, 
zdravá výživa, zimní sporty, pravidla slušného 
chování, třídění odpadu apod. 

Osobám s kombinovanými vadami byly nabízeny 
činnosti vedoucí ke zvýšení kvality jejich života –
canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, bazální 
stimulace, cvičení na rehabilitačním míči, využití 
kompenzačních pomůcek, relaxace a smyslová 
stimulace s prvky snoezelenu (relaxační terapie 
v místnosti vybavené pomůckami pro multismy-
slovou stimulaci – světelné a zvukové prvky, vůně 
a hudba).
DS byl v roce 2015 vybaven novými kompen-
začními pomůckami – odlehčeným mechanickým
vozíkem a hydraulickým chodítkem.
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 „Dni otevřených dveří“ v Denním 
pobytu, „Klubíčku přátelství“ v Kozlovicích a na 
„Vánoční 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 Brně a pravi-
delně navštěvovali „wellness“ na Zimním stadionu 
v Přerově.  
O kondici uživatelů se výborně staral kvalifikovaný 
masér formou masáží a rekondičního cvičení, 
o jehož služby byl neustále velký zájem. 
Uživatelé se zúčastnili v rámci kontaktu se spole-
čenským prostředím řady společenských a kultur-
ních akcí (Matějská pouť v Praze, ZOO v Praze, 
muzeum Olomouc, plavba na raftech historickou 
Olomoucí, Klubíčko v Kozlovicích, ZOO Lešná, 
koncerty, divadlo...). Oblíbená vícedenní akce DS 
proběhla během krásného červnového týdne v pen-
zionu ve Všemině u Zlína. Některé akce byly orga-
nizovány ve spolupráci se studenty SPgŠ Přerov 
(Klubíčko, Mikulášská nadílka). Hosty již tradiční 
„Zahradní slavnosti“ byli také rodiče a přátelé uži-
vatelů, společně si mohli vyzkoušet divokou jízdu 
se psím spřežením s musherem.
Celková docházka uživatelů do denního stacionáře 
v roce 2015 byla 23 000 hodin. Úhrady od uživatelů 
za poskytovanou službu denního stacionáře za rok 
2015 činily 956 669 Kč.

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. 
Provozní doba služby OA byla v pracovní dny od   
6.00 hod. do 22.00 hod.
OA byla v roce 2015 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.
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OA byla zajišťována 3 osobními asistenty. Velký 
zájem o poskytování této služby byl především 
z řad seniorů, kteří často kombinovali využívání PS 
a OA. Službu v roce 2015 využívali i senioři z DS
k zajištění pravidelného doprovodu domů ze 
zařízení a vycházkám v terénu. 

V rámci služby OA byla v roce 2015 pořádána řada 
akcí. „Klubíčko přátelství“ bylo opět pořádáno ve
spolupráci s Fotbalovým klubem Kozlovice a akce 
se zúčastnilo přes 100 uživatelů z různých sociálních 
zařízení v rámci Olomouckého kraje. Dále se konal 
již 15. ročník letního integrovaného tábora v Čekyni, 
který byl opět spoluorganizován s Odborovým sdru-
žením železničářů za podpory řady sponzorů. Tábor 
na téma „Sherlock Holmes“ se konal pod záštitou 
náměstků hejtmana Olomouckého kraje Ing. M. Sy-
merského a Mgr. Y. Kubjátové.
V roce 2015 bylo poskytnuto uživatelům 4 600 hodin 
služby OA. Úhrady od uživatelů za poskytovanou 
službu činily 200 110 Kč.

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 průběhu roku 2015 došlo v rámci poradenství 
k poskytování kompletních informací o sociálních 
službách zařízení, ale také k doporučení v návaz-
nosti na další poskytované služby v regionu Přerov, 
proběhly konzultace týkající se občanského záko-
níku především v oblasti omezení svéprávnosti 
a opatrovnictví, byly poskytovány informace souvi-
sející se zákonem o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, zákonem o sociálních služ-
bách, byly poskytovány socioterapeutické činnosti 
především formou rozhovoru. V průběhu roku do-
cházelo k zapůjčování kompenzačních pomůcek, 
největší zájem byl o zapůjčení mechanického vozíku.

Sociální poradenství bylo poskytováno bezplatně. 
V roce 2015 proběhlo malování kuchyní a sociál-
ního zařízení, nátěry oplocení hřiště, modernizace 
dovybavení některých místností, ale také dokon-
čena výměna starých žaluzií. K projektoru ve 
víceúčelové místnosti byla zakoupena herní kon-
zole Kinect s kolekcí sportovních her využívající 
pohybový senzor.
Zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali supervizí, 
a vzdělávacích kurzů (artetarapie, pohybová terapie,
poruchy chování, kurzy zaměřené na specifika 
práce se seniory, kurz první pomoci), průběžně se 
účastnili internetového kurzu „Individuální pláno-
vání“ a věnovali se Standardům kvality sociálních 
služeb, které jim umožňovaly zkvalitňovat posky-
tování podpory uživatelům ve všech nabízených 
službách zařízení.

Vnitřní správa

Středisko vnitřní správa zajišťuje a koordinuje 
technický a ekonomický servis celé organizace, 
do kterého spadají zejména činnosti zaměřené na:
 zajištění vybavení pracovníků organizace 

osobními ochrannými pracovními prostředky, 
jejich evidenci a kontrolu,

 plánovanou obměnu kancelářské a výpočetní 
techniky,

 evidenci a aktualizaci revizí a technických 
prohlídek zařízení a objektů,

 evidenci odpadového hospodářství,
 údržbu zeleně na všech střediscích organizace,
 zajištění prezentace organizace na webových 

stránkách a sociálních sítích organizace,
 zajišťování a realizaci veřejných zakázek malého 

rozsahu.
Mezi akce, které středisko v roce 2015 zajišťovalo, 
patří např.:
 výměna oken v suterénu denního pobytu za 

plastová,
 prezentace interaktivních virtuálních prohlídek 

domů s pečovatelskou službou na webových 
stránkách organizace,

 úprava prostor městských jeslí spojená 
s registrací zařízení na dětskou skupinu (úprava 
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koupelen, úprava elektroinstalace a interiérů, 
rozšíření herních prostor),

 výměna dětského nábytku v hernách a ložnicích 
dětí v městských jeslích,

 spolupráce na realizaci akce výměny teplovod-
ního potrubí v prostorách areálu jeslí,

 příprava a realizace veřejné zakázky na dodávku 
6 polohovacích lůžek,

 realizace veřejné zakázky na dodávku hlavního 
operačního serveru pro celou organizaci,

 instalace veřejně přístupné WIFI sítě pro uživa-
tele domova.

V rámci zefektivnění organizace práce byl realizo-
ván přechod na systém tankování pohonných hmot 
do vozidel organizace pomocí tankovacích karet. 

Závěr

Činnost organizace byla velmi rozmanitá. Zahrno-
vala služby v terénu, ambulantní a pobytové služby, 
zajišťovala servis vnitřních služeb pro poskytování 
ošetřovatelské a sociální péče. Cílovou skupinou 
byli především senioři, ale také děti od 18 měsíců 
věku a dále osoby s různými typy zdravotního 
postižení. Široký záběr organizace vyžadoval vyso-
ké nároky na řízení a provoz. Uvedené, pozitivně 
hodnocené akce jsou jenom částí dobře, kvalitně 
a plánovitě fungujícího celku. 

Výsledek hospodaření 

Hospodaření organizace probíhalo v roce 2015 
v souladu se schváleným plánem. Organizace hospo-
dařila s rozpočtem v celkové výši 73 060 401 Kč. 
Náklady na provoz byly hrazeny:

Název položky   Kč %

z plateb od klientů 26 336 278 36,05

z tržeb od ZP 2 737 362 3,75

z příspěvku na provoz od 
zřizovatele

19 809 000 27,11

z příspěvku na odpisy od 
zřizovatele

1 118 730 1,53

z příspěvku na odpisy 1 105 944 1,51

z dotace MPSV ČR 21 688 300 29,69

z ostatních výnosů (dary, bank. 
úroky, čerpání fondů atd.

264 787 0,36

Celkem 73 060 401 100,00

Do rozpočtu organizace byly zapojeny získané 
peněžní dary v celkové výši 39 448 Kč a finanční 
příspěvek od cizí obce ve výši 15 000 Kč. 
Realizací organizačních opatření (středisko Denní 
pobyt – snížení úvazků, úprava příplatků na úroveň 
celé organizace, středisko Městské jesle – zrušení 
samostatné pracovní pozice vedoucí jeslí) a úsporou 
mzdových nákladů na středisku Vnitřní správa 
činila celková úspora mzdových nákladů       
930 tis. Kč. V některých nákladových položkách 
(např. energie – mírné zimní období) bylo uspořeno 
1 270 tis. Kč.

Rozšířením nabídky sociálních služeb a změnou 
organizace práce došlo k celkovému zvýšení příjmů
o 1 400 tis. Kč.

S ohledem na výsledek hospodaření organizace 
za rok 2015 budou SSMP, p. o., odvádět zřizovateli 
příspěvek na provoz ve výši 3,6 mil. Kč.

Hlavní činnost:
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 
2015 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. 

Doplňková činnost:
Organizace v roce 2015 o doplňkové činnosti 
neúčtovala.

Přehled výnosů SSMP, p. o. (v tis. Kč)
2011 2012 2013 2014 2015

od klientů 23 675 24 428 24 862 25 261 26 336
výnosy od 
ZP

1 892 1 501 2 240 2 928 2 737

ostatní 1 394 650 1 529 586 265
přísp. od 
zřizovatele

27 311 26 720 27 251 24 261 19 809

příspěvek 
na odpisy

5 207 2 611 1 042 1 042 1 119

přísp. na 
odp. s dot.

0 2 682 1 043 1 043 1 106

dotace 
MPSV

13 516 13 119 13 501 19 149 21 688

Celkem 72 995 71 711 71 468 74 270 73 060

Grafické znázornění vývoje příjmů (v Kč)
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Zprávu podala: Bc. Jana Žouželková
ředitelka organizace
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2015

HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 2 661,00 2 467,20 2 281 559,35 92,48

spotřeba energie 3 817,00 3 595,80 3 241 585,68 90,15

opravy a udržování 1 815,00 1 619,70 1 383 522,88 85,42

cestovné 83,00 59,70 58 158,00 97,42

náklady na reprezentaci 24,00 25,90 25 862,00 99,85

ostatní služby 7 173,00 7 188,60 6 970 151,84 96,96

mzdové náklady 37 677,00 38 403,90 37 719 972,00 98,22

ostatní osobní náklady 1 025,00 904,30 894 473,00 98,91

mzdové náklady NP 336,00 303,30 303 295,00 100,00

zákonné sociální pojištění 12 891,10 13 283,40 13 046 079,00 98,21

jiné sociální pojištění 154,40 171,60 162 855,00 94,90

zákonné sociální náklady 2 410,50 2 203,80 1 948 870,60 88,43

jiné daně a poplatky 7,00 6,90 6 750,00 97,83

jiné pokuty a penále 0,00 0,30 249,00 83,00

ostatní náklady z činnosti 46,00 177,40 176 963,00 99,75

odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 418,00 1 804,50 1 802 139,92 99,87

odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 1 046,00 1 119,10 1 118 730,00 99,97

odpisy s dotací (403) 1 043,30 1 106,00 1 105 944,00 99,99

náklady s DDM 510,00 814,70 812 340,32 99,71

tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 0,80 739,70 92,46

kurzové ztráty 0,00 0,20 161,25 80,63

NÁKLADY CELKEM 74 137,30 75 257,10 73 060 401,54 97,08

výnosy z prodeje služeb 24 827,70 25 082,20 26 336 278,02 105,00

výnosy od zdravotních pojišťoven 2 587,00 2 587,00 2 737 361,74 105,81

jiné výnosy z vl. výkonů 84,00 72,10 72 076,00 99,97

výnosy z nájmu 4,00 4,00 3 920,00 98,00

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 4,30 3 905,80 90,83

úroky 12,00 4,60 4 488,18 97,57

čerpání fondů 0,00 19,70 19 279,00 97,86

ostatní výnosy z činnosti 200,00 61,60 61 908,80 100,50

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 26 233,30 23 409,00 19 809 000,00 84,62

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 1 046,00 1 119,10 1 118 730,00 99,97

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací 1 043,30 1 106,00 1 105 944,00 99,99

výnosy z rozp. ÚSC (cizí obec) 0,00 15,00 15 000,00 100,00

výnosy ze st. Rozpočtu - ÚP 0,00 84,20 84 210,00 100,01

výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 18 100,00 21 688,30 21 688 300,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 74 137,30 75 257,10 73 060 401,54 97,08

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 149,36

průměrná mzda 21 215,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2015

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

Správa
Kluby

důchodců

Pečovatelská 

služba

Denní pobyt

pro mentálně

postižené

náklady 4 048,20 112 062,00 21 785 363,00 6 195 184,60

výnosy 4 048,20 112 062,00 21 785 363,00 6 195 184,60

   z toho příspěvky na provoz 0,00 111 880,00 6 680 920,00 1 488 700,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00

Domov

se zvláštním

režimem

Domov 

pro seniory

Městské

jesle
c e l k e m 

náklady 19 892 112,36 19 044 004,81 6 027 626,57 73 060 401,54

výnosy 19 892 112,36 19 044 004,81 6 027 626,57 73 060 401,54

   z toho příspěvky na provoz 2 580 500,00 3 959 800,00 4 987 200,00 19 809 000,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 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 13 564 120,00 -69 053,21 248 227,74 179 174,53 69 053,21 179 174,53

 Sociální služby města Přerova, p. o. 46 216 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 13 792 820,00 270 300,50 0,00 270 300,50 270 300,50

 Příspěvkové organizace celkem 73 572 970,00 201 247,29 248 227,74 179 174,53 69 053,21 0,00 449 475,03

Poznámky: 

V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 21 688 300 Kč (zaslaná přes zřizovatele).
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