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Opět po roce vám předkládáme závěrečný 

účet a výroční zprávu, z nichž si každý může 

udělat představu o tom, jakým způsobem v roce 

2016 představitelé města hospodařili. Celkový 

přebytek ve výši 167,2 mil. Kč je pádným 

důkazem, že i v letošním roce byl dodržován 

zodpovědný přístup. Podrobněji je vše vypsáno 

v následujících přehledech, kde naleznete 

detailní informace o skladbě příjmů a výdajů,      

o městských fondech, investicích, účelových 

transferech i zadluženosti města. Máte tak 

možnost si díky jednotlivým grafům a tabulkám 

sami zkontrolovat, jak město nakládalo se svým 

rozpočtem, který po úpravách přesáhl miliardu 

korun, jak spravovalo svůj majetek. 

Koneckonců na našich webových 

stránkách jste si mohli díky rozklikávacímu 

rozpočtu průběžně po celý rok sledovat               

a kontrolovat, k čemu byly finanční prostředky 

využity. Když uvedu jen základní členění našich 

výdajů, mohu konstatovat, že do oblasti sociální 

a zdravotnické šlo skoro 7 % celkových výdajů, 

doprava si vyžádala zhruba 10 % rozpočtu.        

A pochopitelně mohu pokračovat - do kultury 

šlo 5 % finančních prostředků, do školství 8 %, 

do tělovýchovy a zájmové činnosti také 6 %, do 

životního prostředí skoro 8 %. Rozkliknutím 

jednotlivých oblastí dostanou tato obecná čísla 

konkrétní obsah, který dá lépe nahlédnout do 

různých sfér „života“ města. Pro lidi, kteří se             

o hospodaření města zajímají, se stalo již 

samozřejmostí, že si mohou zkontrolovat            

i výdaje v místních částech, prohlédnout si třeba 

každodenně platby města prostřednictvím tzv. 

transparentního účtu nebo si číst veškeré naše 

smlouvy nad 50 tisíc korun na registru smluv. 
Určitě je důležité, že jako každým rokem     

i v roce 2016 město vyhlásilo dotační program    

a podpořilo tak subjekty působící v oblasti 

kultury částkou 2,0 mil. Kč, v oblasti sportu        

a volného času 11,0 mil. Kč, ve sféře sociálních 

služeb a zdravotnictví 3,4 mil. Kč. Opomenout 

nemohu ani dotace na podporu exteriérů 

památkově významných staveb (0,2 mil. Kč)           

a na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (0,5 mil. Kč).  

Pro mne osobně jsou měřítkem úspěšnosti 

také realizované investiční akce. V loňském roce 

jsme zahájili výměnu oken a zateplení dvorní 

fasády Městského domu, což si vyžádá zhruba 

15 mil. Kč. Pro děti jsou důležité např. naše 

výdaje na rekonstrukci Základní školy Za 

mlýnem, kterou za více než 17 mil. Kč zateplíme 

a vyměníme v ní okna, nebo výměna schodišť 

v Mateřské škole Na odpoledni za více než 2,0 

mil. Kč. Děti si užijí také moderní dětské            

a sportovní hřiště v Teličkově ulici, vybudované 

v rámci X. etapy regenerace panelového sídliště 

Předmostí (celkové náklady této etapy 

představují částku 10 mil. Kč). V roce 2016 byla 

zahájena také rekonstrukce vnitrobloku Žižkovy 

ulice - za 5,5 mil. Kč se tu opravuje komunikace, 

budují parkovací místa a veřejné osvětlení. 

Již loni jsme také začali s náročnou 

přípravou akcí, na které bychom chtěli získat 

dotace z tzv. integrovaných teritoriálních 

investic Olomouckého kraje, které využívají 

finanční zdroje z více operačních programů. 

Naším cílem je připravit projekty tak, abychom 

dosáhli na významné částky na památky, školy, 

dopravu, životní prostředí či podporu 

zaměstnanosti.  

Začali jsme s přípravou odkanalizování 

Čekyně a Penčic, spolupracovali jsme na 

přípravě dopravních staveb (zejména našeho 

úseku dálnice), na Svrčově jsme bojovali 

s kůrovcem, zpracováváme plán udržitelné 

mobility, věnujeme se celé řadě aktivit, které 

mají nebo v blízké budoucnosti budou mít 

pozitivní vliv na život Přerovanů… 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský  


