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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 2016 (dále jen závěrečný účet). 
 

Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje: 

 analýzy a rozbory rozpočtového hospodaření roku 2016, 

 Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, 

 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 2016. 
 

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 Statutárního města Přerova, účetní a metodické poradenství dne 

29.11.2016 mezi statutárním městem Přerov a společností TOP AUDITING, 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 2016 

 

Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2016 realizováno na základě rozpočtu schváleného 

na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 14.12.2015, ve výši 

 příjmy                  706 621 900 Kč 

 výdaje                  671 843 800 Kč 

 financování            34 778 100 Kč 

a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí 

nad 500 tis. Kč roku 2016, kdy došlo k navýšení rozpočtu z původních 24,4 mil. Kč na částku 

160,3 mil. Kč (bez projektových dokumentací). K jejich financování byly převedeny finanční 

prostředky nevyčerpané k tomuto účelu v roce 2015 a významné posílení bylo realizováno ze zdrojů 

zůstatku rozpočtového hospodaření  roku 2015. 
 

Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2016 v příjmové i výdajová části, včetně 

financování a fondů, výše 1 138 435 000 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 (dále jen výkaz) po konsolidaci dosahoval upravený 

rozpočet v příjmové části výše 834 335 638,12 Kč, ve výdajové části výše 1 092 925 338,12 Kč           

a financování činilo 258 589 700,00 Kč. 
 

Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2016 skončilo přebytkem ve výši 

167 203 901,28 Kč. 
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Hospodaření statutárního města Přerova v roce 2016 

(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

 druhové třídění 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2016 rozpočet 2016 k 31.12.2016 

 třída 1 - daňové příjmy 556 055,0  563 470,5  636 426,3  112,9 

 třída 2 - nedaňové příjmy 146 764,7  122 440,9  128 034,9  104,6 

 třída 3 - kapitálové příjmy 3 500,0  2 288,0  3 221,7  140,8 

 třída 4 - přijaté transfery 302,2  146 136,2  146 136,0  100,0 

 celkové příjmy 706 621,9 834 335,6 913 818,9 109,5 

 třída 5 - běžné výdaje 650 095,4  932 320,4  643 984,2  69,1 

 třída 6 - kapitálové výdaje 21 748,4  160 604,9  102 630,8  63,9 

 celkové výdaje 671 843,8 1 092 925,3 746 615,0 68,3 

     

 provozní rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2016 rozpočet 2016 k 31.12.2016 

 běžné příjmy 703 121,9 777 067,6 855 617,1 110,1 

 z toho daňové příjmy 556 055,0  563 470,5  636 426,3  112,9 

            nedaňové příjmy 146 764,7  122 440,9  128 034,9  104,6 

            provozní transfery 302,2  91 156,2  91 155,9  100,0 

 běžné výdaje 650 095,4  932 320,4  643 984,2  69,1 

 provozní přebytek     211 632,9   

     

 kapitálový rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2016 rozpočet 2016 k 31.12.2016 

 kapitálové příjmy 3 500,0  57 268,1  58 201,8  101,6 

 z toho příjmy z prodeje 

            majetku 
3 500,0  2 288,0  3 221,7  140,8 

            kapitálové transfery 0,0  54 980,1  54 980,1  100,0 

 kapitálové výdaje 21 748,4  160 604,9  102 630,8  63,9 

 kapitálový deficit     -44 429,0   

     

 výsledek hospodaření 

 (rozpočtový) 
    167 203,9   

 

 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

 

– 5 – 
 

 

 

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 10,1 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 69,1 % upraveného 

rozpočtu. Přestože čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 63,9 % 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 vnitřních předpisů Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov a Zásady postupů a pravidel při 

pořizování stavebních investic SMPr jsou vyčleněny veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební 

práce, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 500 tis. Kč. Tak se běžně stává, že v tabulce 

akcí nad 500 tis. Kč jsou zařazeny akce, které jsou zaúčtovány jako běžné výdaje (v roce 2016 se 

z hlediska vyšších finančních objemů jednalo například o opravy komunikací, předlažby chodníků, 

výměny schodišť, opravy bytů a servisní podporu projektu IOP 09). 

 

 
 
Stav finančních prostředků na běžných účtech města k datu 31.12.2016 dosahoval výše 442 612,4 tis. 

Kč. Účty fondů vykazovaly celkový zůstatek ve výši 8 233,0 tis. Kč. 

 

 

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
 

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2016 dosáhl výše 834 335,6 tis. Kč a byl plněn 

ve výši 913 818,9 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 109,5 %. Plnění jednotlivých druhů příjmů je 

uvedeno v následující tabulce a grafu. 
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Struktura příjmů v roce 2016 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

  rozpočet 
upravený 

rozpočet 

skutečnost 

k 31.12.2016 
% 

 daňové příjmy 556 055,0  563 470,5  636 426,3  112,9 

 nedaňové příjmy 146 764,7  122 440,9  128 034,9  104,6 

 kapitálové příjmy 3 500,0  2 288,0  3 221,7  140,8 

 přijaté transfery 302,2  146 136,2  146 136,0  100,0 

 celkem 706 621,9 834 335,6 913 818,9 109,5 

 

 
 

V roce 2016 ekonomika České republiky pokračovala v růstu, hrubý domácí produkt vzrostl za celý 

rok o 2,4 %. Růst byl podpořen zejména rostoucí spotřebou domácností a zahraniční poptávkou. I další 

základní indikátory potvrzovaly příznivý stav české ekonomiky – velmi nízká inflace, klesající 

nezaměstnanost, dokonce i státní rozpočet skončil po dlouhé době přebytkem. 

Dle zprávy Ministerstva financí ČR o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků 

obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2016 také hospodaření územních rozpočtů 

skončilo výrazným přebytkem, který byl tvořen výhradně růstem vlastních příjmů. 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 2016 vyvíjel velmi příznivě. Ve finančním vyjádření 

rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností představoval částku 79,5 mil. Kč. Nejmarkantněji se 

na tomto navýšení, a to objemem 73,0 mil. Kč, podílelo plnění daňových příjmů, zejména pak těch dle 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon). Uvedené daňové příjmy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) byly splněny 

na 112,9 % upraveného rozpočtu. 
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Ve skutečnosti město obdrželo na daních 527,7 mil. Kč, což je v porovnání s rokem předcházejícím     

o 43,0 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 60,6 mil. Kč. Na základě vývoje v průběhu 

celého roku se očekávalo, že rozpočet daňových příjmů bude nejen naplněn, ale i výrazněji překročen. 

V tomto ohledu je vždy velmi podstatné prosincové plnění.  

Nejvyšší skutečný nárůst zaznamenala daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, a to 17,2 mil. Kč. Dle vyhodnocení Ministerstva financí ČR byl vývoj inkasa této daně v roce 

2016 zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Nezanedbatelný vliv 

mělo také zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a dosažená nejvyšší úroveň zaměstnanosti 

(od roku 1993). Negativně se na celoročním inkasu projevilo další zvýšení daňového zvýhodnění na 

druhé a další dítě. 

Výrazné zvýšení zaznamenala také daň z příjmů právnických osob, a to 13,7 mil. Kč. Celkově se jedná 

o vůbec nejvyšší příjem daně od vypuknutí finanční krize (tj. od roku 2008). Celoroční inkaso odráží 

nejen pokračující dynamiku ekonomiky, ale také efektivnější výběr daně.  

Také daň z přidané hodnoty vykázala meziročně nárůst, a to o 11,1 mil. Kč. Pozitivní vliv na inkaso 

DPH mělo, spolu s autonomním růstem spotřeby, tzv. kontrolní hlášení. Dle analýz Ministerstva 

financí ČR rozpočtový dopad kontrolního hlášení nejenže překročil očekávání pro rok 2016, ale již 

v tom roce dosáhl a splnil cíl pro rok 2017. 
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1111
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze závislé činnosti a funkčních požitků
98 538,2 102 981,4 101 093,5 101 685,6 118 852,3

1112
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze samostatné výdělečné činnosti
1 356,3 6 756,8 8 004,4 9 062,0 9 191,9

1113
 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.

 výnosů (vybíraná srážkou)
9 667,0 9 906,1 11 184,6 11 876,9 11 994,4

1121  Daň z příjmů právnických osob 94 944,9 97 418,6 107 012,0 110 235,2 123 938,0

1211  Daň z přidané hodnoty 191 569,9 208 093,7 217 714,3 216 093,3 227 208,9

1511  Daň z nemovitostí 34 029,0 33 741,1 35 760,3 35 780,5 36 550,9

430 105,3 458 897,7 480 769,1 484 733,5 527 736,4

Vybrané daňové příjmy 2012-2016
(skutečnost v tisících Kč)

20162013

                    c e l k e m 

2012pol. 20152014

 
 

 

 
 

 

Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2016 do rozpočtu města částkou ve výši 

31,4 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2015 o 0,5 mil. Kč méně. Na těchto příjmech měl nejvyšší 

podíl poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů ve výši 27,6 mil. Kč. Výběr poplatku za užívání veřejného prostranství byl ve 

výši 1,5 mil. Kč, což představuje snížení o 0,2 mil. Kč oproti roku 2015.  
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Významným podílem přispěl do příjmů města také odvod z výherních hracích přístrojů, který dosáhl 

objemu 34,3 mil. Kč, což ale představuje oproti roku 2015 snížení o 9,5 mil. Kč. Došlo k němu           

z důvodu nabytí účinnosti OZV č. 1/2014, kterou byl provoz výherních hracích přístrojů na území 

města zakázán, a to dnem 31.12.2015. V rámci přechodného ustanovení bylo umožněno provozovat 

sázkové hry, loterie a jiné podobné hry do doby stanovené povolením vydaným Ministerstvem financí 

ČR (platnost posledních vydaných povolení končí v 12/2019). Výše zmíněná vyhláška byla ale dne 

04.11.2016 zrušena, a to nabytím účinnosti OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných 

podobných her, vydané Zastupitelstvem města Přerova dne 17.10.2016. Na základě této vyhlášky lze 

nově provozovat ve zvlášť k tomu určených hernách (kasinech), které se nacházejí mimo centrum 

města, sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, nejdéle však do 31.12.2018 (do vyhlášky bylo 

zapracováno přechodné ustanovení ve stejném znění, jak tomu bylo v OZV č. 1/2014). Příjem z jejich 

provozu se do rozpočtu města promítne až  v roce 2017, stejně jako další změny v oblasti hazardu dle 

nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Nezanedbatelnou část příjmů představovaly          

i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní správy inkasoval Magistrát města Přerova        

v roce 2016 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku 13,3 mil. Kč, 

přičemž nejvyšší díl přinesly dopravně – správní agendy, a to v objemu 6,8 mil. Kč. Podíl daňových 

příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 70,0 %. 

Nedaňové příjmy tvořily 14,0 % z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše 

128,0 mil. Kč a byly plněny na 104,6 % upraveného rozpočtu. Objemově největším a tedy                    

i rozhodujícím druhem těchto příjmů byly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí, které v součtu 

dosáhly hodnoty 49,8 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím vzrostly o 0,5 mil. Kč. Z dalších 

položek stojí za zmínku například příjmy získané za prodej dřeva ve výši 14,0 mil. Kč, sankční platby 

přijaté od jiných subjektů ve výši 4,0 mil. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši               

34,5 mil. Kč, z nichž část tvoří účelové příjmy od firmy EKO-KOM za recyklaci odpadů ve výši            

3,3 mil. Kč a především pak přijaté zálohy na služby spojené s bydlením v částce 24,7 mil. Kč. 

K významným položkám pak lze přiřadit splátky půjčených prostředků do rozpočtu města, které 

celkově činily 2,1 mil. Kč, a to vratky předfinancování ozdravných pobytů od základních škol, vrácení 

bezúročné zápůjčky od DIVADLA DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. a splátky návratné finanční 

výpomoci od Přerovské rozvojové, s. r. o. 

Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 3,2 mil. Kč, tj. na 140,8 % upraveného rozpočtu, přesto 

oproti roku předcházejícímu zaznamenaly pokles o 23,0 mil. Kč. Většinový podíl na těchto příjmech 

měly příjmy z prodeje pozemků, které dosáhly výše 1,6 mil. Kč. Další významnou částku představuje 

dar od Technických služeb města Přerova, s. r. o., na pořízení nových herních prvků na dětská hřiště 

ve výši 861 145 Kč. 

V případě přijatých neinvestičních transferů se jednalo především o běžné transfery, zahrnující např. 

příspěvek na výkon státní správy, na volby do zastupitelstev krajů, prostředky na zajištění regionálních 

funkcí knihoven, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, 

sociální práce, pěstounské péče, asistentů prevence kriminality, činnosti lesního odborného hospodáře, 

místní akční plán. Významnou položkou byla dotace určená pro Sociální služby města Přerova na 

podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje, a to v celkové výši 23,5 mil. Kč. 

V porovnání s rokem 2015 došlo v součtu k nižšímu plnění neinvestičních transferů o 3,5 mil. Kč. 

Objem investičních transferů zaznamenal, oproti roku předcházejícímu, nárůst o 4,4 mil. Kč. V roce 

2016 příjem investičních transferů dosáhl výše 55,0 mil. Kč. Mimo finančních prostředků ze státního 

rozpočtu získalo statutární město zdroje na projekty, které byly 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 (38,4 mil. Kč), akce Veřejná prostranství Jižní 

čtvrť I - II. etapa – IPRM (11,2 mil. Kč), akce Regenerace panelového sídliště – Přerov II-Předmostí, 

10. etapa (4,0 mil. Kč). Přijaté transfery se podílely na skutečných příjmech rozpočtu 16,0 %. 

Kompletní přehled transferů přijatých v roce 2016 je uveden v příloze č. 7. 
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Přehled přijatých transferů v letech 2012 - 2016 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

       

pol.    2012 2013 2014 2015 2016 

41XX  Neinvestiční přijaté transfery 67 895,6  61 665,4  70 650,8  94 679,9  91 155,9  

42XX  Investiční přijaté transfery 16 809,9  20 361,3  14 527,4  50 359,4  54 980,1  

   C e l k e m 84 705,5  82 026,7  85 178,2  145 039,3  146 136,0  

 

 

 

 

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 

Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 1 092 925,3 tis. Kč a byly čerpány ve 

výši 746 615,0 tis. Kč, tj. na 68,3 % (vše po konsolidaci). Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily jak běžné, 

tak i kapitálové výdaje, které byly čerpány pouze na 63,9 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání 

běžných výdajů, které činilo jen 69,1 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno zejména plánovanými 

akcemi oprav a údržby majetku města, které z různých důvodů nebyly v roce 2016 realizovány 

(územní řízení, klimatické podmínky, výběrové řízení, dotace na protipovodňová opatření apod.)         

a zdroje na jejich realizaci byly ve většině případů převedeny do rozpočtu města na rok 2017.            

Ve vztahu k upravenému rozpočtu vznikly také úspory, např. u výdajů na platy, pojistné aj. 

zaměstnanců magistrátu (5,3 mil. Kč), platy a pojistné městské policie (0,5 mil. Kč) nebo u výdajů na 

informatiku a GIS (2,1 mil. Kč). 
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Struktura výdajů v roce 2016 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

        

sk.   
skutečnost 

2015 

rozpočet 

2016 

upravený 

rozpočet 

2016 

skutečnost 

2016 

podíl na 

celkových 

výdajích 

skutečnost 

/upravený 

rozpočet 

1 
 zemědělství, lesní 

 hospodářství a rybářství 
1 556,6 180,1 2 419,9 1 804,9 0,2% 74,6% 

2 
 průmyslová a ostatní odvětví 

 hospodářství 
37 588,5 46 092,3 56 097,9 46 742,2 6,3% 83,3% 

3  služby pro obyvatelstvo 265 424,1 267 261,5 271 965,2 245 989,1 32,9% 90,4% 

4 
 sociální věci a politika 

 zaměstnanosti 
56 387,7 32 098,0 57 705,5 54 573,3 7,3% 94,6% 

5 
 bezpečnost státu a právní 

 ochrana 
31 507,0 33 362,7 37 965,5 35 980,0 4,8% 94,8% 

6 
 všeobecná veřejná správa 

 a služby 
221 560,3 245 222,7 452 083,3 226 928,7 30,4% 50,2% 

  
 granty, podpory, dotace 

 a dary 
24 065,9 18 000,0 29 418,1 25 305,5 3,4% 86,0% 

  
 projektové dokumentace 

 a akce nad 500 tis. Kč 
145 249,4 29 626,5 185 270,2 109 291,3 14,6% 59,0% 

   výdaje celkem 783 339,5 671 843,8 1 092 925,6 746 615,0 100,0% 68,3% 
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Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 643 984,2 tis. Kč, což oproti roku 2015 představuje 

zvýšení o 22,5 mil. Kč. Vyšší čerpání v roce 2016 bylo patrné zejména u oprav a údržby majetku 

města (např. u chodníků, veřejných rozhlasů, dětských hřišť, úprav veřejných prostranství), dále          

u provozních výdajů vymezených v rozpočtu kanceláře tajemníka (zvýšení o 7,6 mil. Kč), u výdajů na 

městskou a příměstskou autobusovou dopravu (zvýšení o 5,7 mil. Kč), u výdajů na provoz Kulturních 

a informačních služeb města Přerova z důvodu zajištění kulturních akcí, městských oslav a převzetí 

kina Hvězda (1,8 mil. Kč) nebo u provozních výdajů městské policie (zvýšení o 1,0 mil. Kč). Určité 

navýšení výdajů se projevilo také u služeb, které mají ve smlouvách, na jejichž základě jsou příslušné 

výdaje hrazeny, zakotvenu inflační doložku (např. Technické služby města Přerova). Podstatně nižší 

finanční prostředky byly vykázány u dotace společnosti Teplo Přerov a. s., která byla poskytnuta na 

rozdíl od minulých let výlučně na provoz, běžné opravy a údržbu majetku. 

 

Kapitálové výdaje dle výkazu dosáhly výše 102,6 mil. Kč, což je oproti roku 2015 méně o 59,2 mil. 

Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 13,7 %. Nejvýraznějším kapitálovým 

výdajem roku 2016 byla akce „Koupě hotelu Strojař“ (42,0 mil. Kč). Dále lze z větších akcí zmínit 

Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem - energetická opatření (15,4 mil. Kč), Regenerace sídliště Předmostí - 

10. etapa (9,7 mil. Kč) a další. Podrobný přehled výdajů na akce nad 500 tis. Kč je uveden v příloze 

č. 2. 
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orj.  odbor
upravený

rozpočet 2016

skutečnost

k 31. 12. 2016
%

01X  Kancelář tajemníka (KT) 206 738,6 199 381,5 96,4

02X  Odbor řízení projektů a investic (PRI) 106 820,4 50 330,4 47,1

1XX  Kancelář primátora (KP) 30 468,4 27 529,0 90,4

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 44 335,0 43 240,4 97,5

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 49 497,3 37 092,2 74,9

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 6 351,6 1 739,5 27,4

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 283 121,1 234 382,8 82,8

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 125 205,7 122 792,6 98,1

7XX
 Odbor evidenčních správních služeb

 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
24 315,0 23 392,0 96,2

8XX
 Odbor stavebního úřadu

 a životního prostředí (STAV)
1 759,0 1 461,7 83,1

9XX  Městská policie (MP) 5 801,8 5 272,9 90,9

 Rezerva 208 511,4 0,0 0,0

1 092 925,3 746 615,0 68,3

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

 

K datu 31.12.2016 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů a půjček částky 210,0 mil. Kč. V porovnání 

se stavem ke stejnému datu roku 2015 došlo ke snížení těchto nesplacených závazků o 41,4 mil. Kč. 

Úvěry a půjčky přijaté statutárním městem byly v průběhu roku spláceny v souladu se splátkovými 

kalendáři. V závěru roku 2016 došlo k předčasnému splacení zvýhodněného úvěru přijatého v roce 

2006 od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., na financování investiční akce Vodovod 

Penčice formou mimořádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč. 

 

Převážnou část výše uvedeného zůstatku tvořila nesplacená část úvěru přijatého od společnosti Dexia 

Crédit Local (ve výši 203,2 mil. Kč). Dne 17.10.2016 schválilo Zastupitelstvo města Přerova záměr 

přijetí úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností 10 let s tím, že jeho část bude použita na 

refinancování zůstatku nesplacené části jistiny tohoto úvěru a zbylá část na financování akcí nad            

500 tis. Kč. V závěru roku proběhlo výběrové řízení na poskytovatele nového úvěru. Uzavření 

smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá v roce 2017. 

 

Ukazatel dluhové služby za rok 2016 činí 4,62 %. Výpočet 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 uveden v příloze č. 11 a jen pro doplnění uvádíme, že rozvahová data 

nejsou pouze za statutární město Přerov, ale i za zřízené příspěvkové organizace. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 ukazatel dluhové

 služby (v %)

 absolutní výše

 dluhu (v tis. Kč)

14,88

251 445

3,07

383 523360 336362 253373 625324 996354 368

4,62

210 045

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

184 140

7,015,785,094,678,834,63

 
 

 

 
 

 

 

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 2016 budou předloženy Zastupitelstvu města 

Přerova ke schválení na zasedání dne 22.05.2017 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 hospodaření obchodních společností předloženy dodatečně. 

 

Rozbory zpracované příspěvkovými organizacemi jsou do návrhu zapracovány bez významnějších 

úprav. 
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Součástí finančního vypořádání jsou i vratky přijatých a poskytnutých příspěvků a dotací. Z dotací 

podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem došlo k nedočerpání finančních prostředků 

ve výši 4 845,60 Kč v rámci projektu Asistent prevence kriminality a 117 687,33 Kč na výkon přímé 

sociální práce. Uvedené částky byly odvedeny počátkem roku 2017. Z příspěvkových organizací byla 

část provozního příspěvku vrácena Sociálními službami města Přerova (1 920 000 Kč) a dále byl 

v únoru 2017 poukázán na základní účet přeplatek dotace společností Teplo Přerov a. s. (18 832,63 Kč). 

 

Pro zabezpečení dopravní obslužnosti jsou uzavřeny smlouvy s dopravci. Městská autobusová doprava 

byla zajištěna na základě smluvního vztahu s firmou ARRIVA MORAVA a. s, ze strany města byly 

hrazeny měsíční zálohy a dopravce prováděl čtvrtletní vyhodnocování spojů. Po vyúčtování záloh                 

a provedení výpočtu roční kompenzace byl zjištěn nedoplatek ve výši 132 466 Kč, který byl v měsíci 

únoru 2017 uhrazen na účet dopravce.  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., město poskytlo na jeho provoz zálohu a dopravce provedl souhrnné vyúčtování spojů 

po ukončení provozu. Částka 41 095 Kč obsažená ve finančním vypořádání byla uhrazena 

v únoru 2017. 
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                                913 818 870,50 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             - 746 614 969,22 Kč 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                            + 167 203 901,28 Kč 

 

Byly uhrazeny splátky úvěrů a půjček ve výši                                                   - 41 400 707,96 Kč 

Nespecifikované příjmy                                                                                                       - 2 975,00 Kč 

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (např. přenesená daňová povinnost)            953 780,61 Kč 

Výsledek roku 2016, včetně financování                                                                  126 753 998,93 Kč 

 

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob                                                  + 1 763 941,51 Kč 

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)                              - 122 532,93 Kč 

Zůstatek roku 2016 – po vypořádání, včetně financování                                  + 128 395 407,51 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavy běžných účtů k 31.12.2016 

Základní běžné účty                                                                                                   442 612 372,38 Kč 

Fond sociální                                                                                                                   1 030 219,51 Kč 

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                            7 159 840,67 Kč 

Fond Útulek pro zvířata                                                                                                     42 949,51 Kč 
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moderní město s mamutí historií 

  

Město Přerov se nachází v srdci Moravy. 

Rozkládá se obou březích Bečvy a je 

společenským, administrativním a kultur-

ním centrem regionu.   

Jeho osídlení sahá až do pravěku – nejstarší 

údobí spadá do starší doby kamenné, tedy 

do paleolitu. Z tohoto období bylo nalezeno 

několik stop především v Předmostí, 

v okolí takzvaného Hradiska. Celosvětovou 

proslulost zajistily městu nálezy z období 

„lovců mamutů“, kteří tu pobývali. 

Pozůstatky pravěké historie si mohou 

dnešní návštěvníci Předmostí prohlédnout 

v Památníku lovců mamutů, který byl zbudován přímo v místě, kde naši prapředci před mnoha tisíci 

lety žili. 

Nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. Na královské město byl povýšen v roce 

1256 Přemyslem Otakarem II., později se Přerov stal na dlouhou dobu sídlem rodu Pernštejnů a 

Žerotínů. Přerov je také právem nazýván městem Blahoslavovým a Komenského - nejvýznačnějších 

osobností jednoty bratrské. Jejich jména jsou spjata se zdejší bratrskou školou, jejíž umístění 

v těsném sousedství dnešního centra města odhalily archeologické vykopávky teprve nedávno. 

V místě nálezů – v ulici Na Marku - byl zpřístupněn Památník jednoty bratrské, který prezentuje 

nejen nálezy, ale i unikátní renesanční cestu, která tu byla odkryta.  

Současný Přerov má návštěvníkům co nabídnout. Může se pochlubit zachovalou městskou 

památkovou zónou na Horním náměstí, ve které se nachází měšťanské domy z 15. a 16. století, 

zbytky středověkých hradeb s fortnou a renesančně upravený zámek, ve kterém sídlí Muzeum 

Komenského se svými zajímavými a cennými exponáty - od archeologických nálezů přes minerály a 

sbírku entomologickou až po expozici dobové školní třídy z dob Učitele národů J. A. Komenského. 

Ze zámecké věže je možno dohlédnout až do městského parku Michalov, který se rozkládá na 

sedmnácti hektarech a od roku 1992 je kulturní památkou. Je centrem setkávání, kde se pravidelně 

konají Promenádní koncerty a další kulturní akce. Pro Přerovany je Michalov oblíbeným místem 

odpočinku, kde  mezi vzrostlými stromy a pestrobarevnými záhony květin příjemně tráví volný čas. 

Nedaleko parku nabízí pro relaxaci své zázemí areál lagun, skatepark, bicrossová dráha i 

DiscGolfPark. Za návštěvu stojí i blízká Ornitologická stanice, v níž je umístěna největší expozice 

ptáků ve střední Evropě. Kousek odtud je Národní přírodní rezervace Žebračka, kterou protíná 

naučná vlastivědná stezka Přerovským luhem, která seznamuje návštěvníky s místní flórou a faunou.  

http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/kulturne-historicke-zajimavosti/mestska-pamatkova-zona.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/kulturne-historicke-zajimavosti/mestska-pamatkova-zona.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/fotografie-z-prerova/prerovsky-zamek.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/mestsky-park-michalov/
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/prirodni-zajimavosti/prerov-laguny.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/sport-ve-meste/sportovni-zarizeni/skatepark.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/sport-ve-meste/sportovni-zarizeni/bikrosova-draha-laguna-bike-team-prerov.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2013/tz-duben-2013/discgolf-prerovane-maji-novy-sportovni-park-ktery-mohou-vyuzivat-zdarma.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/priroda-a-verejna-zelen/narodni-prirodni-rezervace-zebracka.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/environmentalni-vychova-evvo/naucne-vlastivedne-stezky/naucna-vlastivedna-stezka-prerovskym-luhem.html
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Perlou náměstí TGM je Městský dům. 

Byl postaven v roce 1897 – v novo-

renesančním slohu s bohatou 

štukovou výzdobou a prvky secese. Je 

to kulturní a společenské centrum, kde 

se konají různá divadelní představení, 

koncerty a společenské akce. Mezi 

nejvýznamnější hudební akce patří 

Československý jazzový festival s 

mezinárodní účastí, jehož tradice sahá 

až do roku 1966. Za vidění určitě stojí 

i nově postavený Tyršův most od architektky Aleny Šrámkové, jehož součástí jsou tři skulptury – 

zubra, ptáka a stromů.  

Přerov je také město těsně spjaté se sportem. Přerovská rokle je se svým „Mamutím skokem“ 

považována za nejlepší autokrosový závodní okruh v České republice. Kromě autokrosu má 

v Přerově dlouholetou tradici také tenis, fotbal a hokej. Nachází se zde celá řada sportovišť - od 

krytého bazénu, přes fotbalové hřiště, badminton arénu, zimní stadion až po již zmiňovanou 

Přerovskou rokli. Městem procházejí tři dálkové cyklotrasy, na které navazuje celá řada cyklostezek. 

Dalo by se říci, že Přerov je městem dvou tváří. Je jednak městem s bohatou historií, památkami 

evropského významu a malebnými zákoutími a na straně druhé průmyslovým centrem regionu 

s velkými podniky a vysokými komíny, které při pohledu z dálky vytvářejí svébytnou siluetu města. 

  

 

 

http://www.mdprerov.cz/
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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 kultury.       

V Bardějově můžete při návštěvě obdivovat renesančně-gotické radniční náměstí, 

navštívit baziliku sv. Egídia ze 16. století 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.  

 

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 pravděpodobně pochází ze slova 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 zpříjemní 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. 

 

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. 
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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.  

 

KOTOR 

Přístavní město Kotor se nachází v jihozápadní části Černé Hory a spolu   

s přilehlými osadami čítá přes 22 000 obyvatel. Jedná se o jedno z nejlépe 

zachovalých středověkých měst jihovýchodní Evropy. Staré město bylo 

v roce 1979 zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO. Mohutné středověké městské hradby obklopující staré město 

vedou až k pevnosti sv. Jana, která se nachází nad městem. Malebnost 

města a bohatou historii dokreslují úzké středověké uličky s velkým 

množstvím kostelů, paláců a dalších historických budov v románském, 

gotickém, renesančním nebo barokním slohu.  

Spojníkem nového partnerství mezi Přerovem a Kotorem je osobnost Františka Rasche – přerovského 

rodáka, který byl významným účastníkem vzpoury námořníků rakouského válečného loďstva. Popraven byl 

v Boce Kotorské 11. února roku 1918 a jeho památku si každoročně připomínají občané obou měst. 

Oficiálně se Kotor stal partnerským městem dne 11. února 2016, kdy byla podepsána smlouva o vzájemné 

spolupráci v oblastech kultury, školství a vědy, cestovního ruchu, ekonomiky a také sportu. 
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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 

a realizuje cenové kontroly.  

 
Příjmová část rozpočtu 

 

Daňové příjmy 
 

Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvo-

dové zprávy návrhu. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                    36 000,00 Kč 
% plnění:                                                          - 
 

Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 

energii. Nejvyšší částka 34 686 Kč byla uhrazena 

v souvislosti s konáním akce „Vánoční trhy 2015“. 

 

Příjmy z úroků 
 

Rozpočet původní:                               400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             400 000,00 Kč 

Plnění:                                                  359 642,81 Kč 

% plnění:                                                       89,9  
 

Položka příjmů z úroků obsahovala běžné úroky 

z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocováním 

dočasně volných finančních prostředků. Plnění 

běžných úroků ve výši 40 025,01 Kč bylo ovlivněno 

výši úrokové sazby pro veřejný sektor, která  

v průběhu celého roku činila pouhých 0,01 % p. a. 

Rok 2016 nebyl příznivý ani ke zhodnocování 

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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dočasně volných finančních prostředků města, příjmy 

z úroků v tomto případě činily 319 617,80 Kč. Česká 

národní banka v průběhu roku nadále udržovala 

úroveň úrokové sazby na rekordních minimech, což 

bylo pozitivní z hlediska úročení úvěrů, naopak 

nepříznivé pro zhodnocování dočasně volných 

finančních prostředků. Bylo velice obtížné najít 

produkt, který by splňoval alespoň základní poža-

davky – minimální riziko, likviditu a úrokový výnos 

přesahující úročení účtů města. V průběhu roku byly 

zhodnocovány krátkodobě volné finanční prostředky 

prostřednictvím: 

 spořícího účtu u Československé obchodní banky, 

a. s. (0,25 % p. a.),        

 spořícího účtu u UniCredit Bank Czech Republik, 

a. s. (0,30 % p. a. do 31.03.2016, od 01.04.2016 

došlo ke nížení na 0,20 % p. a.), 

 vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní 

u J&T Banky, a. s. (1,00 % p. a. do 17.02.2016, 

následně došlo ke snížení na 0,65 % p. a., od 

09.05.2016 k dalšímu snížení na 0,10 % 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 nejvýkon-

nějším a nejlépe hodnoceným fondům. Zastupitelstvo 

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 nimi souvisejících cenných papírů může dosaho-

vat kolem 55 % celkového portfolia. V akciové části 

portfolia se soustřeďuje na klíčové akcie ze všech 

předních evropských trhů a klíčových sektorů; v dlu-

hopisové pak na tuzemské dluhopisy a pokladniční 

poukázky emitované ČNB nebo MFČR.  I když fond 

vykázal za rok 2016 zhodnocení 12,08 %, od nákupu 

dosahuje stále záporných hodnot. Ve struktuře vlast-

ního kapitálu převažovaly k 31.12.2016 zahraniční 

akcie (55,11 %) a dluhopisy ČR (32,74 %).    
 

 

Příjmy z podílů na zisku a dividend 
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 499 800,00 Kč 

Plnění:                                               2 500 157,75 Kč 

% plnění:                                                     100,0 
 

Z akciových společností, v nichž má statutární město 

Přerov majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny 

společnostmi: 

 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.   

                                                          2 498 440,00 Kč 

 ČEZ, a. s.                                           1 360,00 Kč 

 Veolia Energie ČR, a. s.                       357,75 Kč  
 

Ostatní přijaté vratky transferů 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          3 600 000,00 Kč 

Plnění:                                               3 632 834,32 Kč 

% plnění:                                                     100,9 
 

V rámci finančního vypořádání roku 2015 příspěv-

ková organizace Sociální služby města Přerova 

vrátila na účet města přeplatek příspěvku na provoz 

ve výši 3 600 000 Kč. Zbylou část tvoří vratky od 

různých subjektů, kterým město poskytlo dotaci.  
 

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských 

nefinančních subjektů – právnických osob  
 

Rozpočet původní                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený                              300 000,00 Kč 

Plnění                                                   600 000,00 Kč 

% plnění                                                      200,0 
 

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu pro 

kola byla společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., 

na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci vyplacena z rozpočtu 

města částka 5 mil. Kč, kterou se společnost zavá-

zala splatit v letech 2016 – 2022. První splátka ve 

výši 300 000 Kč byla uhrazena dne 21.04.2016, 

druhá splátka byla realizována 28.11.2016.  
 

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata 
 

Příjmy z úroků 
 

Rozpočet původní:                                      100,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                    100,00 Kč 

Plnění:                                                             3,78 Kč 

% plnění:                                                         3,8 
 

Přijaté neinvestiční dary 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                    12 879,00 Kč 

% plnění:                                                          - 
 

Ve sledovaném období tvořily příjem fondu peněžní 

dary v celkové výši 12 879,00 Kč. V souvislosti s ve-

dením účtu nejsou bankou účtovány žádné poplatky, 

zůstatek fondu k 31.12.2016 činil 42 949,51 Kč. 
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Výdajová část rozpočtu 

 

Finanční vypořádání minulých let 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               25 500,00 Kč 

Čerpání:                                                 25 479,00 Kč 

% čerpání:                                                     99,9 
 

V rámci realizace projektu Asistent prevence krimi-

nality nebyly v roce 2015 dočerpány finanční pro-

středky ve výši 25 479 Kč určené na platy asistentů 

(z důvodu ukončení pracovního poměru jednoho 

z nich). Počátkem roku 2016 byla tato částka vrácena 

do státního rozpočtu. 
 

Činnost místní správy 
 

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč 

Čerpání:                                               222 204,00 Kč 

% čerpání:                                                     49,4 
 

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 2016 společnosti 

hrazena měsíčně paušální částka ve výši 15 000 Kč 

bez DPH; celkem bylo k 31.12.2016 uhrazeno      

217 800 Kč. 

Ve 2. polovině roku 2016 byla ve spolupráci s odbo-

rem řízení projektů a investic připravována veřejná 

zakázka na „Poskytování daňového poradenství 

statutárnímu městu Přerov na období 2017-2019“. 

Rada města Přerova na své 59. schůzi dne 08.12.2016 

rozhodla o vítězném uchazeči této zakázky, kterým 

se stala opět výše jmenovaná společnost, k uzavření 

smlouvy došlo dne 23.12.2016. 

Dále byl, pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na 

rok 2017, uhrazen odborné firmě výpočet daňových 

příjmů na následující 3 roky (2 904 Kč) a registrace 

na webových stránkách obecuctuje.cz (1 500 Kč). 
 

Úroky z úvěrů 
 

Rozpočet původní:                            2 500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             841 200,00 Kč 

Čerpání:                                               813 576,33 Kč 

% čerpání:                                                     96,7 
 

Nízké úrokové sazby nejsou příznivé z hlediska 

zhodnocování dočasně volných finančních prostřed-

ků, ale jsou pozitivní s ohledem na úročení úvěrů 

přijatých statutárním městem Přerov od různých 

bankovních ústavů.  

Úrokové sazby jednotlivých čerpaných úvěrů se 

v průběhu roku pohybovaly v rozmezí 0,13 % p. a. – 

0,36 % p. a. V důsledku nízkých úrokových sazeb 

a z důvodu nečerpání dalšího úvěru v průběhu roku 

2016, byly uspořené finanční prostředky koncem 

roku převedeny v rozpočtu na předčasnou splátku 

zvýhodněného úvěru přijatého od Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, a. s.  
 

Ostatní finanční operace j. n. (daň z příjmů práv-

nických osob za obce, DPH) 
 

Rozpočet původní:                          22 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        23 369 600,00 Kč 

Čerpání:                                          23 304 440,00 Kč 

% čerpání:                                                     99,7 
 

Územní samosprávné celky mají ve zdaňování daní 

z příjmů právnických osob (DPPO) specifické posta-

vení – hradí daň sami sobě, daň tedy hospodaření 

obce nezatěžuje. V rozpočtu statutárního města Pře-

rova na rok 2016 byla za tímto účelem v příjmové 

a výdajové části vyčleněna částka 22 mil. Kč. Na 

základě zpracování přiznání k DPPO za rok 2015, 

které statutární město Přerov obdrželo 23.05.2016, 

byla daňovým poradcem vypočítána skutečná daňová 

povinnost ve výši 23 304 440 Kč. 
 

Ostatní finanční operace j. n. (ručení) 
 

Rozpočet původní:                            5 400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 2 800,00 Kč 

Čerpání:                                                          0,00 Kč 

% čerpání:                                                        0,0 
 

Jednalo se o částku vyčleněnou v rozpočtu města za 

účelem případné realizace záruky společnosti Přerov- 

ská rozvojová, s. r. o., v souvislosti s projektem „Par-

kovací dům pro kola Přerov“. Finanční prostředky 

nebylo nutné čerpat, v průběhu roku byly rozpočto-

vými opatřeními převáděny k jiným účelům. 
 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-

ných prostředků 
 

Rozpočet původní:                          39 635 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        41 400 900,00 Kč 

Čerpání:                                          41 400 707,98 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených 

na základě smluv uzavřených mezi statutárním 

městem Přerov a peněžními ústavy a řádnou splátku 

půjčky od společnosti Teplo Přerov a. s. K navýšení 

rozpočtu došlo z důvodu realizace mimořádné splátky 

zvýhodněného úvěru přijatého v roce 2006 od 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., na 

financování investiční akce Vodovod Penčice. 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 

14.11.2016 schválilo uzavření Dodatku č. 1 k výše 

uvedenému úvěru, na základě kterého došlo dne 

15.12.2016 k předčasné úhradě úvěru formou mimo-

řádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč. 

Výdajová část rozpočtu byla posílena o 1 765 800 Kč, 

a to s ohledem na skutečnost, že v původním roz-

počtu bylo počítáno s řádnou prosincovou splátkou 

jistiny předmětného úvěru ve výši 92 950 Kč. 
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K 31.12.2016 činila výše nesplacených úvěrů a půjček 

statutárního města Přerova částku 210 044,53 tis. Kč, 

přičemž jeho podstatnou část ve výši 203 210,53 tis. 

Kč tvořila nesplacená část úvěru přijatého od 

společnosti Dexia Crédit Local. 
 

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 

a. s.) 
 

Rozpočet původní:                          32 236 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        13 925 200,00 Kč 

Čerpání:                                          13 925 190,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byla vyčleněna 

částka 32 236 800 Kč na financování sportovních 

zařízení v majetku města, a to v návaznosti na 

smlouvu o poskytnutí dotace ve znění pozdějších 

dodatků, uzavřenou dne 05.05.2008 mezi statutár-

ním městem Přerov a společností Teplo Přerov a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 

jednání dne 14.12.2015 uzavření dodatku č. 7 k výše 

uvedené smlouvě, který upravuje výši dotace pro rok 

2016 na částku 13 625 000 Kč s tím, že finanční 

prostředky jsou určeny výlučně na provoz, běžné 

opravy a údržbu majetku užívaného příjemcem 

k provozu sportovních zařízení. Při jejím výpočtu 

bylo vycházeno z hodnot ztrát vykázaných v letech 

2008-2014, přičemž tato částka zahrnuje i přiměřený 

zisk společnosti ve výši 625 000 Kč. S ohledem na 

výše uvedené skutečnosti a datum podpisu dodatku 

ze strany společnosti Teplo Přerov, a. s., až dne 

07.01.2016, došlo ke snížení částky vyhrazené 

v rozpočtu na financování sportovních zařízení 

v majetku města, a to na částku 13 925 200 Kč.  
 

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 správ-

ních agend. Oddělení rozpočtu se nadále zabývá 

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. 

Výší ceny v městské dopravě se zabývala Rada města 

Přerova dne 18.01.2012 a vydala Nařízení č. 1/2012 

o stanovení maximální ceny jízdného v městské do-

pravě osob na území statutárního města Přerova. 

Dne 19.02.2015 Rada města Přerova schválila kom-

penzaci ročního SeniorPasu osobám nad 70 let věku 

ve výši 150 Kč. Od 01.05.2015 oddělení ve spoluprá-

ci s odborem evidenčních správních služeb a obec-

ního živnostenského úřadu, oddělením dopravně 

správních agend, uzavírá smlouvy o poskytnutí dota-

ce na jízdné IDSOK (Integrovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje) pro občany města 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 prů-

běhu roku bylo uzavřeno 2 248 smluv, z toho 1 264 

na odboru ekonomiky.  
 

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 a byly zaměřeny na vedení cenové evidence 

prodávaného zboží a jeho označování. V roce 2016 

bylo provedeno 10 cenových kontrol. Porušení 

cenových předpisů zjištěno nebylo. K 31.12.2016 

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 

v roce 2013 na podrozvahu z důvodu nemajetnosti 

dlužníka. 
 

 
 

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 

fondu (FMB) 
 

Zastupitelstvo města Přerova dne 13.04.2015 schvá-

lilo pozastavení poskytování zápůjček z FMB. 

V I. pololetí roku 2016 byly dočerpány zápůjčky 

poskytnuté v roce 2015. Nadále docházelo k pravi-

delným splátkám finančních prostředků zapůjčených 

v minulých letech. 

 

Dočerpání zápůjček poskytnutých v roce 2015 – předloženy 3 faktury na celkovou částku 110 286,70 Kč 
 

poř. 

číslo 
druh zápůjčky (zkráceně) 

počet 

bytů 
čerpání v roce 2016 v Kč 

průměr 

na 1 byt v Kč 

2. výměna oken 1 98 000,00 98 000,00 

5. rozšíření stávajícího bytu 1 12 286,70 12 286,70 

 CELKEM  110 286,70  
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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 květnu 2016 proběhlo načerpání dalších pokuto-

vých bloků na Krajském úřadě Olomouckého kraje. 

V září 2016 proběhl interní audit na odborech, které 

se na operacích s pokutovými bloky podílely. Jednalo 

se o odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu a Městské policie. 

Vyúčtování pokutových bloků k datu 31.12.2016 

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 těchto bloků činila 

k 01.01.2016 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 

V roce 2016 byly vydány potrestaným osobám 

pokutové bloky v částce 1 406 350 Kč, z toho: 
 

Městská policie Přerov 1 175 900 Kč 

ESŽ, oddělení dopravně 

správních agend 

47 700 Kč 

ESŽ, oddělení přestupků 88 000 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 

úřad (fyzické osoby) 

0 Kč 

ESŽ oddělení evidenčně 

správních agend a matriky 

72 850 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 

úřad (právnické osoby) 

21 900 Kč 

CELKEM 1 406 350 Kč 
 

Na účet města bylo odvedeno 1 406 350 Kč. Neodve-

dený zůstatek tedy nevznikl. K 31.12.2016 činila 

celková zásoba pokutových bloků 7 830 ks, z toho: 

 na místě nezaplacené                               4 476 ks 

 na místě zaplacené                                   3 101 ks 

 na místě zaplacené pro právnické osoby    253 ks 

 

Oddělení účetnictví 
 

Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 

v organizační struktuře Magistrátu města Přerova. 

Zastřešuje povinnost plynoucí ze zákona – povinnost 

vést účetnictví. V metodické činnosti se zaměřuje na 

pomoc odborům v oblasti daně z přidané hodnoty. 

Taktéž zabezpečuje administrativní servis pro ekono-

mický systém Ginis. Finanční prostředky oddělení 

byly čerpány v souladu s rozpočtem města.  

 
 

Příjmová část rozpočtu 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 281 444,12 Kč 

Plnění:                                               1 343 848,09 Kč 

% plnění:                                                     104,9 
 

Jednalo se o příjmy z vyúčtování záloh na energie        

a služby, které se týkaly předchozích období (vodné, 

stočné, teplo, plyn, elektrická energie, služby pošty, 

dopravní obslužnost, přeplatek daně z nemovitostí, 

bonifikace od pojišťovny za bezškodní období). Pod-

statnou částí (1 091 726 Kč) byly přeplatky z vyúčto-

vání za elektrickou energii.  

 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                      5 311,22 Kč 

% plnění:                                                          - 
 

Jednalo se o příjem ze zůstatku kauce po zemřelém, 

kdy vypravovatelem pohřbu bylo statutární město 

Přerov.  

 

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. Plnění je odvislé od 

skutečného využívání prostoru. Výpočet náhrady se 

řídí báňským zákonem. 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 
 

Rozpočet původní:                                 30 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 11 079,32 Kč 

% čerpání:                                                     36,9 
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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 2016. 

 

Činnost místní správy 
 

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             250 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 86 086,74 Kč 

% čerpání:                                                    34,4 
 

Částku 1 386,74 Kč činily výdaje na kurzové rozdíly 

při nákupu valut za účelem proplacení cestovních 

náhrad, částku 84 700,00 Kč pak platby za služby 

auditora (přezkum hospodaření provedený v souladu 

s platnou legislativou). Nízké čerpání bylo způsobeno 

časovým posunem v plnění služby v roce 2016. 

 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

(bankovní poplatky, aj.)  
 

Rozpočet původní:                               370 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             370 000,00 Kč 

Čerpání:                                               324 168,34 Kč 

% čerpání:                                                    87,6 
 

Významnou položkou výdajové části rozpočtu byly 

poplatky za vedení účtů a služby s tím spojené, které 

město hradí peněžním ústavům. Čerpání bylo 

nestejnoměrné v průběhu roku, a to hlavně z důvodu 

poplatků za transakce platební kartou (80 % plateb 

proběhne v 1. pololetí). Každým rokem roste inkaso 

těchto příjmů a poplatek činí 1,88 % až 1,92 % 

z takto inkasovaných příjmů.  
 

Ostatní finanční operace j. n. (DPH) 
 

Rozpočet původní:                            4 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          4 808 400,00 Kč 

Čerpání:                                            4 315 577,00 Kč 

% čerpání:                                                    89,8 

 

Finanční prostředky byly použity na úhrady spojené 

s daní z přidané hodnoty, jejíž je město plátcem 

a platby odvádí měsíčně finančnímu úřadu. Z důvodu 

plánované vyšší těžby a prodeje dřeva byl rozpočet 

navýšen. Jeho nedočerpání bylo způsobeno tím, že 

část těžby proběhla v prosinci a odvod DPH nastal 

v měsíci lednu 2017 po podání daňového přiznání.  

 

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. 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. 5/2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
Příjmová část rozpočtu 

 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:                          26 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        26 000 000,00 Kč 

Plnění:                                             27 615 799,82 Kč 

% plnění:                                                    106,2 
 

Sazba poplatku pro rok 2016 zůstala ve stejné výši 

jako v předchozích letech, tzn. 650 Kč pro osoby, 

které měly na území města trvalý pobyt, včetně 

pobytu cizinců. U poplatníků, kteří měli ve vlast-

nictví stavbu určenou pro individuální rekreaci, 

rodinný dům nebo byt, kde není nikdo hlášen k trva-

lému pobytu, došlo ke zrušení úlevy a sazba 

poplatku činila taktéž 650 Kč. Snížená výše sazby 

325 Kč zůstala zachována pouze pro majitele 

rekreačních objektů, případně osob žijících v byto-

vém nebo rodinném domě, u něhož je svozové místo 

komunálního odpadu ve větší vzdálenosti než 300 m. 

Celkem se úlevy dotkly 504 poplatníků. Kromě 

doplatku sazby a stanovených úlev město ze svého 

rozpočtu rovněž hradí poplatek za poplatníky, kteří 

jsou od poplatku dle OZV č. 5/2015 osvobozeni.  

V roce 2016 byl nárok na osvobození přiznán 

celkem 2 421 poplatníkům, což je o 225 osob více 

než v roce 2015. Důvodem je zejména nově zavedený 

legislativní nárok na osvobození pro osoby, které 

jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, domově pro seniory, domově se zvlášt-

ním režimem nebo chráněném bydlení. Největší 

počet osob byl osvobozen z důvodu dlouhodobého 

pobytu v zahraničí a z důvodu trvalého pobytu na 

úřední adrese magistrátu, pokud nebyl znám jejich 

skutečný pobyt. Další početnou skupinu tvořily děti 

do 1 roku, osoby, které se zdržují v jiné obci v ČR, 

kde řádně hradí poplatek za komunální odpad či 

úhradu na základě smlouvy s obcí, osoby ve výkonu 

trestu nepodmíněně, ve vyšetřovací vazbě a také 

osoby umístěné v dětských domovech, školských 

zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy apod., případně jsou hospitalizovány ve 

zdravotnickém zařízení (nemocnice apod.) déle než 

3 měsíce. 
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Termín splatnosti poplatku je od jeho zavedení stále 

stejný a je jím 30. červen kalendářního roku. 

Vymáhání nedoplatků byla věnována značná pozor-

nost. V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový 

řád), byla prioritou vymáhacího procesu daňová 

exekuce, kterou ale nebylo možné u všech dlužníků 

realizovat. Před samotným vymáháním bylo dlužní-

kům zasíláno upozornění na nedoplatek (1 278 ks). 

Majetkové poměry byly prověřeny u 1 281 dlužníků 

a následně bylo vydáno 111 ks exekučních příkazů. 

Zřejmý nepoměr mezi počtem prověřených dlužníků 

a vydaných exekučních příkazů je důsledkem 

rostoucí zadluženosti a nemajetnosti. Exekutor-

skému úřadu Přerov, JUDr. Lukáši Jíchovi (dále jen 

soudní exekutor), bylo k vymáhání postoupeno 43 ks 

návrhů na nařízení exekuce s celkovým objemem 

nedoplatků 171 506 Kč. Do dražby byly přihlášeny 

nedoplatky 1 dlužníka a do insolvenčního řízení 36 

dlužníků. Z důvodu prekluze (uplynutí lhůty pro 

vymáhání) byly odepsány nedoplatky ve výši 360 

107,57 Kč.  

K 31.12.2016 byly u daného poplatku evidovány 

pohledávky v celkové výši 11 462 158,27 Kč, z toho: 

 9 700 314,27 Kč v rozvaze; z toho pohledávky 

po lhůtě splatnosti činily 9 691 711,27 Kč a týkaly 

se 3 607 dlužníků (7,7 %), z nichž většina dlužila 

poplatek za více než jeden rok,  

 1 761 844 Kč v podrozvaze u celkem 632 dluž-

níků. Většinou se jednalo o předlužené osoby, 

u nichž nebyl zjištěn žádný majetek, případně 

byla exekuce zastavena pro nemajetnost (majet-

kové poměry za účelem vymožení nedoplatků 

u nich jsou sledovány i nadále, a to až do doby 

jejich zániku). 
 

Vysoká částka nedoplatků (2 765 123,18 Kč) je stále 

a dlouhodobě vykazována u dlužníků, kteří mají 

trvalý pobyt na úřední adrese magistrátu, další 

početnou skupinu dlužníků pak tvoří nezletilí poplat-

níci (2 171 044,00 Kč). Výše nedoplatků je rovněž 

výrazně ovlivněna poplatníky žijícími v sociálně vy 

loučených lokalitách jako je ul. Škodova, Kojetín-

ská, Husova a Tovačovská (1 064 838,44 Kč).  

Významnou roli v rámci opatření k zamezení růstu 

nedoplatků u sociálně slabých občanů zaujímá od 

roku 2012 spolupráce s Úřadem práce v Přerově, 

kdy jsou těmto občanům vypláceny jednorázové 

účelové dávky na úhradu daného poplatku. V roce 

2016 byla dávka poskytnuta 1 862 osobám v celkové 

výši 1 210 300 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se 

snížil počet osob o 144 a tento dopad se nepříznivě 

promítl do celkového příjmu za rok 2016.  

 

Poplatek ze psů 
 

Rozpočet původní:                            1 500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 500 000,00 Kč 

Plnění:                                               1 489 109,81 Kč 

% plnění:                                                       99,3 
 

Příjem u poplatku ze psů se ve srovnání s rokem 

2015 snížil o 53 242,40 Kč. Jeho pokles pokračuje 

již od roku 2011. Příčinou je jak snižování počtu 

poplatníků (3 291, tedy o 106 méně než v roce 2015), 

tak zejména vysoký počet příjemců invalidního, 

starobního, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který 

je jejich jediným zdrojem příjmu (1 597). Dle platné 

legislativy se na ně vztahuje pevně stanovená sazba 

poplatku ve výši 200 Kč.  
 

 
 

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 

území České republiky. Poplatek je splatný jedno-

rázově vždy do 31.03. příslušného kalendářního roku 

a platí se za psa staršího 3 měsíců. V případě nedodr-

žení termínu splatnosti je uplatněna sankce ve výši 

50 % sazby poplatku. Na území města je výše sazby 

poplatku diferenciována dle lokality a způsobu 

bydlení, vyjma již výše uvedené pevně stanovené 

sazby pro poživatele důchodů.  

K 31.12.2016 bylo v souladu s OZV č. 5/2010 od 

poplatku osvobozeno 233 poplatníků, zejména z dů-

vodu přiznání II. a III. stupně mimořádných výhod 

dle zvláštního právního předpisu. 

U daného poplatku je vykazován nízký počet 

dlužníků, k 31.12.2016 jich bylo evidováno 82, což 

je pouze 2,4 % z celkového počtu poplatníků. Jejich 

nedoplatky činily 181 336,52 Kč. Převážně se jedná 

o dlužníky, kteří nehradí poplatek dlouhodobě. 

Nedobytné nedoplatky jsou vedeny na podrozvaze. 

K 31.12.2016 se týkaly 36 dlužníků s objemem 

100 304,78 Kč.  

Před samotným vymáháním nedoplatku je nezbytné 

ověřit, zda je dlužník i nadále držitelem psa. Za tímto 

účelem bylo v roce 2016 zasláno 115 výzev k odstra-

nění pochybností o údajích v ohlášení k poplatkové 

povinnosti a následně 79 upozornění na nedoplatek. 

Z důvodu celoplošné výměny všech průkazek ZTP 

bylo poplatníkům zasláno 150 ks výzev k doložení 

nové průkazky ZTP/P nebo ZTP. 
 

Poplatek z ubytovací kapacity 
 

Rozpočet původní:                               800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             800 000,00 Kč 

Plnění:                                                  883 225,00 Kč 

% plnění:                                                     110,4  
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K 31.12.2016 bylo u daného poplatku vybráno 

celkem 883 225,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se 

jedná o částku nižší o 62 051 Kč, která byla ovliv-

něna zejména snížením počtu ubytovacích zařízení 

o dvě ubytovny a s tím souvisejícím úbytkem využi-

tých lůžek podléhajících zpoplatnění. K 31.12.2016 

bylo na území města evidováno celkem 33 ubytova-

cích zařízení podléhající zpoplatnění, z toho 3 hotely, 

7 penzionů a 23 ubytoven. Dvě ubytovny určené 

k sociálním a charitativním účelům byly od poplatku 

ze zákona osvobozeny. Poplatek ve výši 6 Kč za 

každé využité lůžko a den platí ubytovatel, kterým je 

fyzická nebo právnická osoba poskytující přechodné 

ubytování.  

K 31.12.2016 byli evidováni 3 dlužníci, výše jejich 

nedoplatků činí 1 266 699,27 Kč. Přestože je pře-

vážná část dluhů vymáhána soudním exekutorem, 

exekuce je stále neúspěšná. Dva dlužníci již v před-

chozích letech ubytovací činnost ukončili, jeden 

dlužník ji nadále provozuje. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Rozpočet původní:    1 200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  1 200 000,00 Kč 

Plnění:                     1 461 763,57 Kč 

% plnění:                                                    121,8 
 

 
 

Ve srovnání s rokem 2015 byl u tohoto poplatku 

zaznamenán pokles příjmů o 199 662,43 Kč. Příčinou 

byl nižší výběr u záboru veřejného prostranství za 

účelem provádění výkopových prací a za umístění 

stavebních zařízení a skládek. Celková výše příjmu 

je závislá na rozsahu, druhu prováděných prací 

a délce jejich trvání. U poplatku probíhají pravidelná 

místní šetření, jejichž cílem je dodržování povinností 

stanovených v OZV č. 7/2013 a zjišťování nových 

uživatelů veřejného prostranství. V průběhu roku 

jich bylo provedeno 400.  

V roce 2016 tvořily příjmy u tohoto poplatku níže 

uvedené položky za zvláštní užívání veřejného 

prostranství: 

 vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní 

automobil                                       443 659,57 Kč 

 provádění výkopových prací         331 903,00 Kč 

 umístění reklamních zařízení         253 610,00 Kč 

 umístění stavebních zařízení a skládek  

                                                             246 533,00 Kč 

 umístění zařízení pro poskytování služeb 

                                                             116 394,00 Kč 

 umístění zařízení sloužících pro poskytování 

prodeje                                             62 575,00 Kč 

Zbylou část tvořily příjmy za zábory veřejného 

prostranství za účelem umístění cirkusů, lunaparků  

a jiných atrakcí, pro kulturní, sportovní akce, 

potřeby tvorby filmových a televizních děl a za 

reklamní akce. V souladu s OZV č. 5/2013 pak bylo 

od poplatku osvobozeno celkem 100 poplatníků, a to 

z důvodu vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 

osobu zdravotně postiženou.  

K 31.12.2016 bylo evidováno 8 dlužníků, kteří 

neuhradili poplatky v celkové výši 113 090,43 Kč. 

Prostřednictvím soudního exekutora byli vymáháni 

4 dlužníci, nedoplatky v rámci insolvenčního řízení 

pak byly řešeny u 1 dlužníka. Nedobytné nedoplatky 

vedené na podrozvaze činily 49 001,02 Kč a týkaly 

se 5 dlužníků.  

 

Správní poplatky – odbor ekonomiky 
 

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč 

Plnění:                                                    15 800,00 Kč 

% plnění:                                                       105,3  
 

Ve srovnání s rokem 2015 došlo k výraznému sníže-

ní vybraných správních poplatků, a to o 22 700 Kč. 

Důvodem byla ztráta příjmu ze správních poplatků 

za podání žádosti o vydání povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů nebo změnu již 

vydaného povolení, neboť od 31.12.2015 byl provoz 

výherních hracích přístrojů na území města zakázán. 

Dosažený příjem zahrnuje především uhrazené 

správní poplatky za vyřízení žádostí o povolení splá-

tek u pokut, případně místních poplatků (14 400 Kč). 

Stanovenou sazbu 400 Kč dle sazebníku správních 

poplatků uhradilo 36 osob. Zbývající výše 1 400 Kč 

se týká žádostí o vydání potvrzení o bezdlužnosti, 

kdy požadovanou částku 100 Kč uhradilo 14 osob. 

 

Odvod z výherních hracích přístrojů 
 

Rozpočet původní:                          24 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        27 000 000,00 Kč 

Plnění:                                             34 271 411,64 Kč 

% plnění:                                                     126,9  
 

Správu odvodu vykonávají místně příslušné finanční 

úřady, přičemž místní příslušnost se řídí adresou 

sídla provozovatele.  

Ve srovnání s rokem 2015 došlo k propadu příjmu 

o 9 465 809,27 Kč. Příčinou je nabytí účinnosti OZV 

č. 1/2014 od 31.12.2015, kterou byl provoz výherních 

hracích přístrojů na území města zakázán, ale bylo 

umožněno provozovat sázkové hry, loterie a jiné 

podobné hry do doby stanovené vydaným povolením 

MFČR, pokud povolení bylo vydáno před nabytím 
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účinnosti této vyhlášky. Platnost posledních vyda-

ných povolení končí v 12/2019. Dne 04.11.2016 

nabyla účinnosti OZV č. 2/2016 o regulaci provozo-

vání loterií a jiných podobných her. Sázkové hry, 

loterie a jiné podobné hry lze provozovat ve zvlášť k 

tomu určených hernách (kasinech), které se nacházejí 

mimo centrum města, a to nejdéle do 31.12.2018. 

K 31.12.2016 byly MFČR na území města povoleny 

sázkové hry v 5 provozovnách (kasinech), přičemž 

příjem z jejich provozu se do rozpočtu města promít-

ne až v roce 2017, stejně jako další změny v oblasti 

hazardu dle nového zákona č. 186/2016 Sb., o ha-

zardních hrách.  

 

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních 

hracích přístrojů 
 

Rozpočet původní:                              800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 895 000,00 Kč 

Plnění:                                               2 324 611,82 Kč 

% plnění:                                                    122,7  
 

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                              110 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 95 920,00 Kč 

% čerpání:                                                     87,2 
 

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 ve zmíněné vyhlášce, maximálně však 

do výše 600 Kč. Od roku 2009 byla z rozpočtu 

města vyplacena částka 2 138 173 Kč. Ve srovnání 

s rokem 2015 se výdaje snížily o 12 455 Kč. Příčinou 

je jak dlouhodobý pozvolný pokles počtu nových 

chovatelů, tak chovatelů, kteří si pořídili psa již 

označeného. K 31.12.2016 bylo v evidenci označe-

ných psů a jejich chovatelů celkem 3 291 chovatelů 

a 4 032 psů. U 37 psů bylo doloženo potvrzení veteri-

nárního 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 vyplývají-

cích 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.  

V průběhu roku 2016 byly uloženy pokuty a náklady 

řízení včetně pokut ze smluvních vztahů a pokut 

uložených Českou inspekcí životního prostředí 

(ČIŽP) v celkové výši 5 128 213,01 Kč. Nejvyšší 

počet pokut (5 107) uložila Městská policie Přerov. 

Tyto se týkaly převážně přestupků v oblasti občan-

ského soužití a majetkových deliktů.  

Současně byly z podrozvahy, kam jsou převáděny 

nedobytné pohledávky, převedeny zpět do rozvahy 

pokuty a náklady řízení ve výši 988 495,63 Kč. 

Důvodem byla změna majetkových poměrů dlužníků 

a reálná možnost vymožení nedoplatků. Celková 

výše předpisů, které byly v roce 2016 zaevidovány 

v rozvaze, tak vzrostla na 6 116 708,64 Kč.  

K 31.12.2016 celkový příjem u pokut a nákladů 

řízení včetně pokut ze smluvních vztahů, pokut 

uložených ČIŽP a pokut evidovaných na podrozvaze 

dosáhl 4 310 635,25 Kč, z toho bylo uhrazeno na 

místě formou blokových pokut 1 406 350 Kč a ze 

zbývající částky 2 904 285,25 Kč bylo: 

 uhrazeno ve lhůtě splatnosti       1 351 495,00 Kč 

 vymoženo pracovištěm pokut     1 552 790,25 Kč 

K 31.12.2016 činily veškeré pohledávky na pokutách 

včetně nákladů řízení po lhůtě splatnosti částku 

16 046 203,56 Kč, z toho: 

 v rozvaze (6 353 případů)         13 060 189,25 Kč 

 na podrozvaze (1 259 případů)   2 986 014,31 Kč 

V roce 2016 bylo 27 dlužníkům na základě jejich 

žádosti vydáno rozhodnutí o splácení nedoplatku ve 

splátkách v celkové výši 487 796 Kč. Nejčastěji bylo 

žádáno o povolení splátek u pokut za dopravní 

přestupky.  

Za účelem vymáhání nedoplatků daňovou exekucí 

byly v roce 2016 prověřeny majetkové poměry 2 314 

dlužníků. Dle zjištěných skutečností bylo následně 

vydáno 411 exekučních příkazů týkající se předev-

ším přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele 

platebních služeb a srážek ze mzdy. Celkem byly 

tímto způsobem vymáhány nedoplatky včetně 

exekučních nákladů ve výši 1 806 831,47 Kč. V me-

ziročním srovnání došlo ke zvýšení počtu případů 

o 207 ks a objemu nedoplatků včetně exekučních 

nákladů o 1 076 942,47 Kč. V průběhu roku 2016 

bylo soudnímu exekutorovi postoupeno k vymáhání 

56 případů v celkové částce 571 360 Kč, přičemž 

počet případů se zvýšil na 2 358 a celková výše nedo-

platků vzrostla na 6 028 258,32 Kč, což znamená, že 

z celkového objemu nedoplatků u pokut a nákladů 

řízení vedených na rozvahových účtech je 44,4 % 

vymáháno soudním exekutorem.  
 

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 vedení města, jednotlivých 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

 

– 34 – 

odborů a příspěvkových organizací. Pravomoce k od-

pisu pohledávek jsou vymezeny ve Vnitřním předpisu 

č. 27/2014. Vedoucí odboru ekonomiky provedla 

odpis pohledávek celkem u 17 případů v celkové 

výši 101 006,97 Kč, z toho u: 

 3 případů na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu                                                  6 430,00 Kč 

 4 případů z důvodu upuštění od vymáhání 

pohledávky vlivem nedobytnosti       7 466,24 Kč 

 

 

 1 případu na základě prominutí smluvní pokuty 

                                                                 3 600,00 Kč 

 4 případů z důvodu nepatrnosti              44,44 Kč 

 4 případů z důvodu prominutí pohledávek na 

      základě usnesení Rady města Přerova (viz níže)      

                                                                               30 991,51 Kč 

 1 případu z důvodu prominutí pohledávek na 

základě rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova  

(viz níže)                                          52 477,78 Kč 

 

 

Rozhodnutí Rady Města Přerova 
 

subjekt pohledávka částka (v Kč) Usnesení ze dne 

František Janošec 

IČ 48796620 

neuhrazený svoz komunálního odpadu 

za rok 2001 a 2002 
13 672,82 

bod 1 písm. a) 1577/45/4/2016 

ze dne 08.06.2016 

Eva Blažková 

IČ 72123222 

neuhrazený svoz komunálního odpadu 

za rok 2005 
3 103,02 

bod 1 písm. b) 1577/45/4/2016 

ze dne 08.06.2016 

Pavel Dostál 

IČ 73896969  
neuhrazený svoz komunálního odpadu 

za rok 2006 

6 594,14 bod 1 písm. c) 1577/45/4/2016 

ze dne 08.06.2016 

Zdeněk Čapka 

IČ 15386911 
neuhrazený svoz komunálního odpadu 

za rok 2005 

7 621,53 bod 1 písm. d) 1577/45/4/2016 

ze dne 08.06.2016 

celkem  30 991,51  

 

Rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova 
 

subjekt pohledávka částka (v Kč) Usnesení ze dne 

Vlastimil Čevela 

- ZIP Czech 

IČ 64599442 

Neuhrazený svoz komunálního odpadu 

z let 2004 - 2006  

52 477,78 517/18/4/2016 ze dne 

20.06.2016 

1 zaměstnanec 

města 

Vzdání se práva vymáhání náhrady škody 

odpovídající sankci uložené ÚHOS 

u investiční akce „Lávka u Tenisu“ 

30 000,00 561/19/8/2016 ze dne 

22.08.2016 

celkem  82 477,78  

 
K odpisu pohledávek v kompetenci vedoucích ostat-

ních odborů došlo v roce 2016 jen u Odboru správy 

majetku a komunálních služeb. Vedoucí odepsal 

pohledávky z bytového hospodářství v celkové výši 

1 567 501,81 Kč, které se týkaly 29 případů; u 18 

případů bylo důvodem pravomocné rozhodnutí soudu 

(zejména zastavení dědického řízení pro nemajetnost 

dlužníka), u dalších 2 případů prominutí 4/5 poplatku 

z prodlení, v 1 případě rovněž prominutí 4/5 poplatku 

z prodlení, o němž ale rozhodlo Zastupitelstvo města 

Přerova, ve 3 případech se jednalo o nedobytnost, ve 

2 případech o nepatrnost a ve zbývajících 3 přípa-

dech o promlčení pohledávek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále odepsal pohledávky týkající se nájmu neby-

tových prostor a ostatních pronájmů v celkové výši 

76 457,35 Kč (6 případů), z toho v 1 případě se jed-

nalo o upuštění od vymáhání z důvodu nedobytnosti 

schválené Zastupitelstvem města Přerova, ve 2 přípa-

dech na základě pravomocného rozhodnutí soudu 

a ve 3 případech z důvodu nepatrnosti.  

 
 

 

 

Zprávu podala: Ing. Eva Řezáčová 

vedoucí odboru ekonomiky 
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Kancelář primátora je odbor, vykonávající činnosti 

převážně v oblasti samosprávy. 
 

Oddělení organizační 
 

provádělo zejména následující činnosti související 

s prací primátora a jeho náměstků – od sekretářských 

prací přes organizační, 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, anonymi-

zace a zveřejňování dokumentů na webových strán-

kách města. Podílelo se na práci výborů, komisí 

a spolupracovalo s předsedy místních výborů v míst-

ních částech. Důležité místo v povinnostech oddělení 

zaujímalo také přijímání a vyřizování petic, stížností 

a podnětů od občanů. Komplexně zabezpečovalo 

realizaci dotačního programu na podporu oblasti 

kultury, včetně kontroly a finančního vypořádání 

poskytnutých dotací. Zajišťovalo ekonomické sledo-

vání čerpání rozpočtu, vedlo ekonomickou agendu 

spojenou s příspěvkovou organizací Kulturní a infor-

mační služby města Přerova. Jeho činnost dále spočí-

vala např. v zabezpečování propagačních předmětů 

města Přerova, 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, 

poskytovalo průběžně informace související s čin-

ností města a veřejnou správou, organizovalo tiskové 

konference. Bylo aktivní při organizaci veřejných 

slyšení a projednání. Spolupracovalo při vydávání 

měsíčníku Přerovské listy, komplexně zabezpečovalo 

vedení kroniky města. Věnovalo se organizaci a pro-

pagaci cestovního ruchu, různými formami (elektro-

nická 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, orga-

nizace kulturních a pietních akcí pořádaných městem 

nebo těsná spolupráce s Komisí pro občanské záleži-

tosti. Ve spolupráci s ostatními odbory organizovalo 

zahraniční styky zástupců města v rámci meziná-

rodní spolupráce.  

 

Oddělení ochrany a krizového řízení  
 

zajišťovalo připravenost města jako obce s rozšířenou 

působností na řešení mimořádných událostí a krizo-

vých stavů. V rámci tohoto nejvýznamnějšího úkolu 

oddělení zpracovávalo příslušnou dokumentaci, 

zejména krizový a havarijní plán, povodňové plány  

a dále plán spojení, vyrozumění a evakuace oby-

vatelstva. Nedílnou součástí přípravných opatření 

bylo zpracování dílčího plánu obrany. Oddělení dále 

zabezpečovalo plnění úkolů vyplývajících z jednání 

bezpečnostní rady a krizového štábu s úzkou vazbou 

na činnost Integrovaného záchranného systému (IZS) 

a na činnost krizových orgánů v rámci své působ-

nosti. Za mimořádných událostí nebo krizových stavů 

je jeho úkolem, spolupodílet se na varování obyva-

telstva a na plnění úkolů spojených s evakuací, 

ukrytím, nouzovým přežitím a se zásobováním oby-

vatelstva. Za účelem ukrytí obyvatelstva zajišťovalo 

funkčnost a provozuschopnost stálých úkrytů civilní 

ochrany, včetně řízení a koordinace velitelů krytů     

a obsluh filtroventilací. Na úseku požární ochrany 

zpracovávalo stanovenou požární dokumentaci, 

zajišťovalo a koordinovalo požární ochranu na úze-

mí města a místních částí. Zároveň organizačně 

zabezpečovalo odbornou přípravu členů jednotek 

Sboru dobrovolných hasičů a udržovalo jejich akce-

schopnost, přičemž se spolupodílelo na jejich mate-

riálním a finančním zabezpečení. Nedílnou součástí 

povinností oddělení bylo rovněž zabezpečení ochra-

ny utajovaných informací a zvláštních skutečností, 

včetně vydání vnitřních směrnic na tomto úseku.  

 

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. Rok 2016 byl rokem 

oslav, ve kterém si 

Přerované připo-

mínali 760 let od 

chvíle, kdy Přemysl Otakar II. povýšil původní trho-

vou osadu na královské město. V rámci oslav tohoto 

jubilea proběhlo během roku několik akcí a soutěží. 

Rok oslav byl zahájen v neděli 24. ledna vernisáží 

výstavy Středomoravská výstava v Přerově 1936. Na 

vernisáži byla pokřtěna kniha Přerov ve světle 

korespondence Karla staršího ze Žerotína. Slavnostní 

den pak vyvrcholil koncertem Moravské filharmonie, 

která zahrála skladby světoznámé skupiny Queen.  

Rok oslav pokračoval celou řadou akcí – na jaře 

vyzdobenými autobusovými zastávkami, nejen cestu-

jící vlakem si mohli užít koncert vážné hudby 

v rámci projektu Zpívající nádraží. Dne 21. června 

se Přerov připojil k Evropskému dni hudby. V rámci 

oslav probíhal nový letní multižánrový hudební festi-

val Hudební léto na hradbách. Vyvrcholením oslav 

760 let města Přerova byly tradiční Přerovské svato-

vavřinecké hody, které proběhly ve dnech 5. – 7. 

srpna 2016 a zúčastnily se jich i delegace z našich 

přátelských měst. Zpříjemněním vstupu dětí do nové-

ho školního roku byla bezesporu akce Do školy 

s úsměvem, která se uskutečnila v prostoru areálu 

loděnice.    

U příležitosti Dne evropského dědictví byly veřej-

nosti otevřeny zajímavé dvorky a zahrady v centru 

města běžně nepřístupné, kde probíhaly interaktivní 

workshopy, semináře, představení a hudební pro-

dukce. Dále byl slavnostně otevřen Památník jednoty 

bratrské v lokalitě Na Marku a pokřtěna nová publi-

kace Procházka zapomenutým Přerovem. Na vzniku 

této knihy, která měla velký úspěch, spolupracovalo 

město s Muzeem Komenského v Přerově.   
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Aktivitou zvanou „land art“ ožilo náměstí T. G. Ma-

saryka dne 9. listopadu, kdy na betonové ploše 

náměstí vznikl koberec vytvořený z plodů ovoce, 

zeleniny a dalších přírodních materiálů. Připojit se 

mohl kdokoliv a konečný obrazec pokryl celé 

náměstí. Z fotografií vytvořeného „stromu života“ 

byla vydána speciální pohlednice.  

 

Zajímavou akcí se stalo „Z očí do očí“, při níž se 

měli občané města možnost 4 x potkat s primátorem. 

Při neformálních setkáních v atraktivním prostředí 

hradního příkopu či galerie lidé hovořili nejen o vě-

cech, které je trápí a které by chtěli ve městě změnit 

k lepšímu, ale sdělovali i své pozitivní názory. 

 
 

Hlavním úkolem oddělení krizového řízení bylo 

plánování opatření k předcházení mimořádným udá-

lostem, příprava na jejich vznik, řešení jejich násled-

ků, to vše ve spolupráci se složkami IZS. Spolupráce 

byla cíleně prohlubována a zkvalitňována nácvikem 

jednotlivých naplánovaných opatření. Vše se pak 

zúročilo při řešení reálných mimořádných událostí. 

V průběhu roku proběhlo jedno velké, dvě menší 

a řada malých cvičení jednotlivých složek, např. 

velké dvoudenní cvičení, kterého se zúčastnily 

všechny složky IZS, včetně členů Krizového štábu 

města Přerova. Cvičení s názvem „Panelák 2016“ 

simulovalo požár obytné výškové budovy zapálené 

úmyslně. Další proběhlo na řece Bečvě a bylo 

zaměřeno na nácvik stavění protipovodňových hrází 

a na využití velkokapacitního čerpadla, prováděn byl 

nácvik slaňování se záchranou tonoucích osob. 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů prokázaly svou 

připravenost při ostrých zásazích, např. při příva-

lových deštích v letních měsících, při kterých 

odčerpávaly vodu z domů a sklepních prostor. Letní 

měsíce byly bohaté i na další události, např. požár 

lesa a opakovaný požár stohů slámy. Opět se 

prokázalo, že dobrá součinnost složek IZS, připra-

venost a dobrá vybavenost jednotek, kterou město 

podporuje, je předpokladem úspěšných zásahů. 

Vysoká úroveň spolupráce mezi oddělením ochrany 

a krizového řízení a složkami IZS se projevila také 

u požáru obytné jednotky v Přerově, u hořícího 

domu ve Výklekách apod. K dalším událostem, které 

společně zabezpečovaly složky IZS, patřil potencio-

nálně nebezpečný pochod, který prošel městem. 

Díky dobré proinformovanosti, vhodnému napláno-

vání opatření, vzájemné spolupráci všech složek 

a koordinaci všech postupů, které oddělení zabezpe-

čovalo, proběhl pochod bez potíží a ohrožení 

obyvatel. V roce 2016 bylo řešeno velké množství 

rozmanitých náročných úkolů, oddělení se např. 

podílelo na řešení potíží s městskou hromadnou 

dopravou, kdy bylo nutné informovat veřejnost 

o omezení spojů MHD, řešilo opakované potíže 

s neslyšitelností sirén a nemalou měrou se podílelo 

na bezpečnostních opatřeních při průjezdu prezidenta 

republiky Olomouckým krajem a participovalo na 

celé řadě dalších mimořádných událostí. 

 

Oddělení organizační 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěš-

ných společností a podobných subjektů 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  395 000,00 Kč 

Plnění:  395 000,00 Kč 

% plnění:          100,0 
 

Jednalo se o vrácení bezúročné zápůjčky subjektem 

DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s., v souladu 

s Dodatkem č. 2 smlouvy o zápůjčce. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 

Rozpočet původní:                                10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             421 400,00 Kč 

Plnění:                                                  404 427,00 Kč 

plnění:                                                           96,0 
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Jednalo se o plánované příjmy ze vstupného na 

koncert Moravské filharmonie Olomouc (pořádaný 

ke státnímu svátku 28. října). Dále jsou zde zahrnuty 

příjmy ze smluv o reklamě, které uzavřelo město 

s přerovskými firmami na zajištění oslav 760. výročí 

povýšení Přerova na město.  
 

 
 

Příjmy z prodeje zboží 
 

Rozpočet původní:                                40 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             150 000,00 Kč 

Plnění:                                                  171 305,00 Kč 

% plnění:                                                     114,2 
 

Jednalo se o příjmy z prodeje propagačních předmětů, 

brožur a knih, které byly vydány pro propagaci 

města (Po stopách Žerotínů, Od lovců mamutů 

k cihle, Dějiny města Přerova v datech, Přerovský 

zámek, Přerov ve světle korespondence Karla staršího 

ze Žerotína, Krvavá noc na Švédských šancích neda-

leko Přerova 18. a 19. června 1945), největší úspěch 

a tím i největší podíl na příjmech měla nová kniha 

Procházka zapomenutým Přerovem. Dále se jednalo 

o příjmy z prodeje kalendářů. 
 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (KIS) 
 

Rozpočet původní:                               271 900,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             294 000,00 Kč 

Plnění:                                                  296 676,00 Kč 

% plnění:                                                     100,9 
 

Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku 

k 31.12.2016, z hlavní i doplňkové činnosti, byly 

odvedeny na příjmový účet zřizovatele. Z doplňkové 

činnosti činil odvod částku 59 503 Kč. Na hlavní 

činnost organizace obdržela v odpovídající částce 

příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Nedočer-

pání tohoto příspěvku, drobnou odchylku, ovlivnilo 

zaokrouhlování při vlastním výpočtu měsíčních 

odpisů. V prosinci, po fyzickém předání objektu kina 

Hvězda, došlo k přepočtu nákladů na odpisy nemovi-

tého majetku kina a přeplatek ve výši 4 583 Kč byl 

vrácen na účet zřizovatele. 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Vydavatelská činnost 
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                            230 000,00 Kč 

Čerpání:                                              227 649,00 Kč 

% čerpání:           99,0  
 

Jednalo se o finanční prostředky, které byly použity 

na vydání publikace Procházka zapomenutým Pře-

rovem jako příspěvek k 760. výročí povýšení Přerova 

na město. Na vydání publikace spolupracovalo město 

s Muzeem Komenského v Přerově, které na své ná-

klady zabezpečilo texty a město financovalo technic-

kou stránku věci. Publikace byla vydána v nákladu 

1 100 kusů, polovina nákladu byla předána muzeu, 

polovina zůstala městu pro účely propagace i prodeje.  

 

Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočet původní:                          2 232 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        2 908 200,00 Kč 

Čerpání:                                          2 428 873,15 Kč 

% čerpání:           83,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány k zajištění finanční 

spoluúčasti na kulturních akcích pořádaných městem, 

nad nimiž primátor, případně některý z náměstků, 

přebírali záštitu a spolupodíleli se na jejich zabezpe-

čování. Dále byly použity na financování akcí zařa-

zených do programu oslav na rok 2016 a na kulturní 

a sportovní akce v místních částech.  

Finanční prostředky byly 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 (pří-

věšky, svíčky, USB, peněženky, reflexní pásky, 

odznaky, powerbanky, samolepky, podložky pod 

myš, sluchátka, propisky),  

 služby spojené s realizací kulturně-společenských 

akcí, které město pořádalo nebo na nichž se podí-

lelo (plakáty, pozvánky, brožury apod.), 

 náklady na městský ples, 

 zajištění oslav 760 let města Přerova a pietních 

akcí (plakáty, pozvánky, materiál na zajištění 

pietních akcí, apod.), 

 zajištění kulturních a sportovních akcí v místních 

částech. 
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Zachování a obnova kulturních památek (neinv. 

transfery dobrovolným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní:   46 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   53 200,00 Kč 

Čerpání:   53 134,00 Kč 

% čerpání:          99,9 
 

Jednalo se o úhradu pravidelného ročního příspěvku 

za členství ve Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska, který činil 1,20 Kč/obyvatele.  
 

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-

ným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní: 135 000,00 Kč 

Rozpočet upravený: 135 000,00 Kč 

Čerpání: 131 685,00 Kč 

% čerpání:          97,5 
 

Jednalo se o úhradu členského příspěvku Regionální 

agentuře pro rozvoj Střední Moravy.  
 

Ostatní tělovýchovná činnost 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 1 000,00 Kč 

Čerpání:      1 000,00 Kč 

% čerpání:        100,0 
 

Jednalo se o úhradu členství statutárního města 

Přerova ve spolku HC ZUBR PŘEROV z. s.  
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:      45 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  135 000,00 Kč 

Čerpání:  131 541,00 Kč 

% čerpání:           97,4 
 

Jednalo se o úhradu členského příspěvku ve spolku 

Odpady Olomouckého kraje, z. s., který byl navýšen 

usnesením valné hromady spolku dne 02.12.2015 na 

3 Kč/obyvatele/rok (dříve 1 Kč/obyvatele/rok).  
 

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 
 

Rozpočet původní:                               936 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 008 100,00 Kč 

Čerpání:                                               849 000,28 Kč 

% čerpání:                                                      84,2 

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 pře-

nos na webových stránkách města a v Televizi Přerov, 

občerstvení). Financováno bylo pohoštění a občer-

stvení při zasedáních rady, při jednáních za účasti 

představitelů a zaměstnanců města, na seminářích 

a dalších pracovních i společenských akcích pořáda-

ných městem. Z položky bylo dále hrazeno školení 

zastupitelů, cestovné, účastnické poplatky na konfe-

rence, zabezpečení cestovného a stravného delegací 

města při návštěvě partnerských měst, nákup drob-

ných dárků a upomínkových předmětů, předá-

vaných členy vedení města při různých oficiálních, 

pracovních, společenských, sportovních i kulturních 

příležitostech.  
 

 
 

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobro-

volným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní: 281 000,00 Kč 

Rozpočet upravený: 280 000,00 Kč 

Čerpání: 276 812,40 Kč 

% čerpání:  98,9 
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu člens-

kých příspěvků jednotlivým sdružením, jichž je 

město Přerov členem – ve Svazu měst a obcí, Sdru-

žení 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  

 

Odpady 

Olomouckého 

kraje 

 

 

HC ZUBR 

PŘEROV 

členský příspěvek 

v Kč/obyvatele 
1,20 

1,80  

+ 10 000,00 
4,00 

částka vymě-

řena asociací 
3,00 3,00 

částka 

vyměřena 

původní rozpočet 46 000,00 91 000,00 180 000,00 10 000,00 135 000,00 45 000,00 0,00 

upravený rozpočet 53 200,00 91 000,00 179 000,00 10 000,00 135 000,00 135 000,00 1 000,00 

čerpání 

k 31.12.2016 
53 134,00 89 700,40 177 112,00 10 000,00 131 685,00 131 541,00 1 000,00 
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Kulturní a informační služby města Přerova 
 

Rozpočet původní:                          13 518 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        15 353 000,00 Kč 

Čerpání:                                          15 352 973,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Jedná se o příspěvek na provoz a odpisy nemovitého 

majetku jednotlivých středisek hlavní činnosti 

příspěvkové organizace, který je čerpán měsíčně na 

základě žádosti o vyplacení příspěvku. 

 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů 
 

Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             240 000,00 Kč 

Plnění:                                                 190 561,65 Kč 

% plnění:            79,4 
 

Jednalo se o příjmy z plošné inzerce v měsíčníku 

Přerovské listy, který od září 2016 vydává společ-

nost Strategic Consulting s. r. o., na základě 

smlouvy o redakčním zpracování, tisku a distribuci 

měsíčníku Přerovské listy. Inzerce je zajišťována 

externě na základě smlouvy o obstarávání plošné 

inzerce do měsíčníku Přerovské listy. 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Vnitřní obchod (marketing a propagace) 
 

Rozpočet původní:                               202 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             327 400,00 Kč 

Čerpání:    76 054,07 Kč 

% čerpání:            23,2  
 

Finanční prostředky byly použity především na 

výrobu propagačních materiálů, tisk informačních 

letáků, návrh loga 760. výročí povýšení Přerova na 

město, výrobu tabulí pro Libosad Malého Noe, slav-

nostní otevření Fitness parku v Michalově, publikaci 

Heraldika, prezentaci v Obrazovém atlasu regionů. 

V listopadu se uskutečnila akce „land art“, na kterou 

byly vytvořeny propagační „placky“ a následně pak 

pohlednice z fotografií. 

Dále zde byly zahrnuty výdaje na zakoupení domény 

www.prerov.dobramesta.cz, ročního webhostingu 

a základních úprav tohoto webu. Město Přerov 

získalo titul Město s dobrou adresou a je tedy třeba 

se odpovídajícím způsobem prezentovat. V rozpočtu 

byly zahrnuty i peníze na projekt CIVITAS 

zaměřený na úspěšné projednávání záměrů města     

s veřejností. Součástí byl studijní pobyt 2 úřednic 

magistrátu ve 2 belgických městech. Na základě 

zaslané závěrečné zprávy, informující o výstupech 

a výsledcích projektu, byla městu v listopadu 2016 

zaslána částka 57 473,52 Kč.  

Nižší čerpání bylo způsobeno zejména nezrealizo-

váním Jednotného vizuálního stylu, který mělo novou 

formou propagovat město Přerov či minimálními 

náklady vynaloženými na veřejná projednávání 

investičních záměrů či jiných veřejných záležitostí.  

 

Cestovní ruch 
 

Rozpočet původní:  194 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  214 000,00 Kč 

Čerpání:  199 296,70 Kč 

% čerpání:           93,1 
 

Hrazeny byly náklady spojené s členstvím města 

v dobrovolném sdružení Cyklostezka Bečva (tvorba 

a tisk propagačních materiálů, inzerce atd.). Dále 

byla financována spoluúčast města na tradiční akci 

Noc kostelů a tisk brožury Průvodce Moravskou 

branou vydanou v rámci spolupráce s volným sdru-

žením měst Moravská brána. 

V souvislosti s pořádáním akcí cyklokoordinátora 

byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 

72 000 Kč (např. Do práce na kole, Recesní cyklo-

jízda, Přerovská cyklojízda a Den dopravní výchovy).  
 

 
 

Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočet původní:                          93 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    93 000,00 Kč 

Čerpání:                                          38 886,00 Kč 

% čerpání:           41,8 
 

Jednalo se o náklady spojené s fotopracemi pro kro-

niku, s tiskem pamětních listů, tvorbou novoročenek, 

vazbou kroniky a Přerovských listů, korekturou kro-

niky a se zápisy do pamětních knih. 

 

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 
 

Jednalo se o úhradu za odvysílaný čas Televizi 

Přerov, s. r. o., s níž byla uzavřena smlouva o vytvo-

ření zvukově obrazového záznamu.  

http://www.prerov.dobramesta.cz/
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Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

(Přerovské listy) 
 

Rozpočet původní:                            1 022 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 072 000,00 Kč 

Čerpání:                                            1 063 838,00 Kč 

% čerpání:  99,2 
 

Byly hrazeny výdaje na nákup služeb na komplexní 

zajištění Přerovských listů – grafickou úpravu, tisk, 

distribuci. Čerpání probíhalo v souladu s uzavřenou 

smlouvou, která však byla koncem měsíce dubna 

ukončena a s ohledem na zrušené výběrové řízení na 

dodavatele Přerovských listů byla opatřena dodat-

kem č. 1 s platností do 31.07.2016. Od 01.08.2016 

Přerovské listy komplexně zabezpečuje společnost 

Strategic Consulting s. r. o., za vysoutěženou cenu 

75 290 Kč za 1 vydání. V září byla smlouva ze strany 

obstaravatele vypovězena a ve výpovědní lhůtě, která 

činí 6 měsíců, vypsána zakázka na nového dodavatele.  
 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků (KPOZ) 
 

Rozpočet původní:  622 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   622 000,00 Kč 

Čerpání:  619 607,90 Kč 

% čerpání:            99,6 
 

Jednalo se o finanční prostředky, které byly použity 

především na náklady spojené s přípravou a koná-

ním setkání zástupců města se 75letými občany, na 

věcné a květinové dary jubilantům, tiskoviny, foto-

dokumentaci, hudební produkce, na úhradu nákladů 

při obřadech vítání dětí, zlatých a diamantových 

svateb. Dále byly čerpány výdaje na ošatné, hudební 

produkci, pohoštění, zhotovení DVD, na pozvánky 

a pamětní listy. 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    39 000,00 Kč 

Čerpání:    37 543,00 Kč 

% čerpání:  96,3 
 

Finanční prostředky byly použity na zajištění soutěže 

Předzahrádka roku 2016. Tedy na vyplacení odměn 

pro členy hodnotící poroty, finanční odměny pro 

vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích a na náklady 

technického a materiálního zajištění. 

 

Činnost místní správy (služby) 
 

Rozpočet původní:  265 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  265 000,00 Kč 

Čerpání:  255 756,20 Kč 

% čerpání:  96,5 
 

Jednalo se o výdaje spojené s aktualizací www 

stránek, plnění probíhalo v souladu s uzavřenou 

smlouvou.  

Oddělení ochrany a krizového řízení 

 
Výdajová část rozpočtu 

 

Úpravy vodohospodářsky významných a vodáren-

ských toků 
 

Rozpočet původní:                  119 800,00 Kč 

Rozpočet upravený: 119 800,00 Kč 

Čerpání: 111 418,57 Kč 

% čerpání:           93,0 
 

Jsou zde zahrnuty výdaje vzniklé v souvislosti 

s protipovodňovými opatřeními pro statutární město 

Přerov, a to zejména roční poplatek Českému teleko-

munikačnímu úřadu za využívání rádiových kmitočtů 

pro nepohyblivé vysílací stanice umístěné na odděle-

ní ochrany a krizového řízení a na centru krizového 

řízení. Dále byly hrazeny smluvní výdaje za rozesí-

lání informačních SMS zpráv určených pro práci 

povodňové komise, které využívá digitální povodňo-

vý plán, jehož údržba je smluvně ošetřena a ročně 

hrazena. Vzhledem k nefunkčnosti jednoho měrného 

bodu, muselo dojít k jeho výměně a následné úhradě 

výdajů s tím spojených. 
 

 
 
Ochrana obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:  207 900,00 Kč 

Rozpočet upravený:   207 900,00 Kč 

Čerpání:  198 348,55 Kč 

% čerpání:           95,4 
 

V oblasti ochrany obyvatelstva byly rozpočtované 

finanční prostředky použity na údržbu stálých úkrytů 

CO zabezpečovanou údržbářem na základě smlouvy 

o pracovní činnosti, případně prostřednictvím odbor-

ných dodavatelských firem, a to v těch případech, 

kdy se jednalo o vysoce specializovanou revizní nebo 

opravárenskou činnost. Kromě pravidelných výdajů 

na mzdové prostředky a povinné odvody za údržbáře 

krytů byly velitelům úkrytů a obsluhám filtroven-

tilací v závěru roku vyplaceny jednorázové odměny. 

Za účelem udržení funkčnosti a provozuschopnosti 

krytů   byl   nakoupen   drobný   spotřební    materiál  
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(žárovky, barvy, štětce, tmely, nové zámky a klíče, 

desinfekční a deratizační prostředky). Dalšími 

neopomenutelnými 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: 370 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:  363 300,00 Kč 

Čerpání: 194 310,46 Kč 

% čerpání:          53,5 
 

V této oblasti byly realizovány nákupy za účelem 

udržení akceschopnosti krizového štábu i za ztíže-

ných podmínek, např. v době výpadku elektrické 

energie, proto byly nakoupeny powerbanky, kempin-

gový plynový vařič, včetně kartuší, bateriové svítilny 

a svítilny s integrovanou baterií. Dále byl pořízen 

drobný materiál sloužící k odstraňování následků 

mimořádných událostí, např. hrabla a metly na sníh, 

posypové soli, sekery, kbelíky, krycí fólie, pracovní 

rukavice, ale také např. termosky pro členy krizového 

štábu, kteří jsou v terénu. Vzhledem k tomu, že 

opakovaným problémem, se kterým se město 

potýká, jsou přívalové deště, při kterých jsou 

k odstranění jejich následků zapotřebí mimo jiné 

i specializované stroje, které odčerpají zbytkovou 

vodu z obytných a sklepních prostor, byl zakoupen 

speciální vysavač. Hrazeny byly výdaje spojené       

s provozem vodočetného zařízení na řece Bečvě       

a Infokanálu, služby, prostřednictvím které jsou 

občanům rozesílány SMS zprávy o vzniku mimořád-

ných událostí, smogových situací, o termínech koná-

ní zastupitelstva či hrozících povodních. Do výdajů 

se dále promítly pravidelné platby za datové služby 

serverů, které s provozem uvedených systémů úzce 

souvisejí, platby na pravidelnou opravu a udržování 

provozuschopnosti Sondy Teranos umístěné na řece 

Bečvě a taktéž kabelové televize, rovněž zařazené 

do systému informování obyvatelstva o mimořádných 

událostech. Výdaje vznikly i v souvislosti s pocho-

dem příznivců krajní pravice, který prošel městem 

a na jehož zabezpečení byly objednány služby 

spojené s úklidem mobiliáře z trasy pochodu a oplo-

cením potencionálně nebezpečných ploch. 
 

 
 

Požární ochrana – dobrovolná část 
 

Rozpočet původní:    74 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    74 000,00 Kč 

Čerpání:    66 038,00 Kč 

% čerpání:  89,2 
 

Finanční prostředky byly použity především na 

odměny velitelům jednotek sboru dobrovolných 

hasičů (JSDH), na náhrady mezd těch členů sboru, 

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 byla 

zasahujícím jednotkám zabezpečována strava a pitný 

režim. V situacích, kdy se členové JSDH zúčastnili 

zásahů či cvičení v mimopracovní době, jim byla 

vyplacena zákonná odměna. Jednalo se např. o tech-

nickou pomoc při zabezpečení pochodu, při kterém 

dobrovolní hasiči odstraňovali potencionálně nebez-

pečné předměty z trasy pochodu, o víkendový noční 

zásah při přívalových deštích a v neposlední řadě 

pak o dohašovací práce a hlídání požářiště při lesním 

požáru a při opakovaných požárech stohů slámy. 
 

Akce nad 500 tis. Kč 
 

Plán udržitelné mobility města Přerova 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  900 000,00 Kč 

Čerpání:                                               323 975,00 Kč 

% čerpání:            36,0 
 

Jednalo se o náklady na aktivity spojené s připra-

vovaným Plánem udržitelné mobility města Přerova, 

kdy byly uhrazeny náklady spojené s přípravou 

projektu (komunikační část). Projekt bude pokračo-

vat i v roce 2017.  

 

Jednotný vizuální styl města Přerova 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  750 000,00 Kč 

Čerpání:  135 820,00 Kč 

% čerpání:  18,1 
 

Finanční prostředky byly použity na náklady spojené 

s pořádáním Soutěže o návrh Jednotného vizuálního 

stylu statutárního města Přerova, která probíhala od 

16.11.2015 do 19.05.2016. Soutěž byla ukončena 

bez určení vítěze, kterému by byla zadána realizace 

grafického manuálu jednotného vizuálního stylu. 

Rada města udělila 2. a 3. místo, se kterými se pojily 

odměny ve výši 40 000 Kč a 30 000 Kč. Třem dal-

ším soutěžícím, kteří postoupili do 2. kola a splnili 

podmínky pro rozpracování návrhu, bylo na základě 

soutěžních podmínek vyplaceno skicovné ve výši 

15 000 Kč. Dále byly hrazeny odměny porotců, jejich 

cestovné a občerstvení. Finanční prostředky určené 

na realizaci grafického manuálu, odměnu pro vítěze 

a na implementaci vizuálního stylu nebyly využity. 
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Publikace Kapitoly z výtvarné kultury města 

Přerova 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  620 000,00 Kč 

Čerpání:  104 900,00 Kč 

% čerpání:          16,9 
 

Jednalo se o náklady na vydání publikace Kapitoly 

z výtvarné kultury města Přerova. Publikace je 

zamýšlena jako další součást ediční řady knih, které 

postupně vydává statutární město Přerov. V průběhu 

roku byly zpracovány odborné texty, provedena 

zásadní část editorské činnosti, zpracován textový 

úvod, převážná část rejstříku a provedena sumarizace 

podkladů včetně obrazových. Po jednání autorského 

týmu se zástupci města bylo dohodnuto doplnění 

další kapitoly. Kniha bude vydána v roce 2017.  

 

Dotační program, ostatní dotace a dary 
 

Zájmová činnost v kultuře 
 

Rozpočet původní:                         2 030 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       2 030 000,00 Kč 

Čerpání:                                         1 983 000,00 Kč 

% čerpání:          97,7 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jednalo se o dotační program statutárního města Pře-

rova v oblasti kultury. Čerpání probíhalo v souladu 

s uzavřenými smlouvami.  

 

Záležitosti krizového řízení j. n. 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  207 500,00 Kč 

Čerpání:  207 500,00 Kč 

% čerpání:         100,0 
 

Jednalo se o mimořádnou dotaci ve výši 200 000 Kč 

pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

na pořízení termokamery pro efektivnější řešení 

záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech. Dále byl poskytnut peněžitý dar Hasič-

skému záchrannému sboru Olomouckého kraje ve 

výši 7 500 Kč na provozování systému automatického 

telefonního volání a SMS, prostřednictvím kterého 

jsou svoláváni členové JSDH k mimořádným udá-

lostem. 

 

 

 

 
Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná 

vedoucí kanceláře primátora 
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SML/0678/2016  KERAMIKA ÚJEZDEC 14 000,00 16.1.2017

SML/0652/2016  Dechový orchestr Haná Přerov z. s. 40 000,00 23.1.2017

SML/0683/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 18 000,00 3.1.2017

SML/0666/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 62 000,00 11.1.2017

SML/0684/2016  Základní škola Přerov, Trávník 27 9 000,00 30.1.2017

SML/0689/2016  KORNET 10 000,00 26.1.2017

SML/0693/2016  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 9 000,00 25.1.2017

SML/0698/2016  Občanské sdružení Vocantes 18 000,00 31.1.2017

SML/0705/2016  Markus M o. s. 34 000,00 23.1.2017

SML/0669/2016  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 69 000,00 13.1.2017

SML/0674/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 64 000,00 21.12.2016

SML/0715/2016  Mateřské centrum Sluníčko 18 000,00 27.1.2017

SML/0716/2016  Folklorní soubor Haná Přerov z. s. 22 000,00 30.1.2017

SML/0717/2016  Nadační fond Přerov - Cuijk 31 000,00 23.1.2017

SML/0719/2016  DUHA Klub Rodinka 13 000,00 24.1.2017

SML/0731/2016
 Odbočka Svazu letců ČR číslo 22 - generála

 JANOUŠKA - PŘEROV
8 000,00 26.1.2016

SML/0900/2016  Občanská společnost DSI, o. s. 25 000,00 10.1.2017

SML/0742/2016  Folklorní soubor Haná Přerov z. s. 55 000,00 30.1.2017

SML/0747/2016  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 900 000,00 31.1.2017

SML/0790/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 21 000,00 26.9.2016

SML/0794/2016  Nadační fond Blues nad Bečvou 36 000,00 12.12.2016

SML/0795/2016  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 68 000,00 13.1.2017

SML/0797/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 32 000,00 21.12.2016

SML/0802/2016  Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 3 000,00 25.1.2017

SML/0808/2016  DUHA klub Dlažka 149 000,00 20.1.2017

SML/0810/2016  DUHA klub Dlažka 55 000,00 20.1.2017

SML/0817/2016  MOTOR expert s. r. o. 38 000,00 31.1.2017

SML/0823/2016  Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov 25 000,00 31.1.2017

SML/0838/2016  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 24 000,00 30.1.2017

SML/0829/2016  J. V. 13 000,00 13 000,00

SML/0835/2016  HOTEL JANA a. s. 41 000,00 31.1.2017

SML/0852/2016  V. Š. 40 000,00 nevyúčtováno

SML/0848/2016  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 16 000,00 25.1.2017

SML/0582/2016  Kulturní spolek Academic, o. s. 3 000,00 13.7.2016

 C E L K E M 1 983 000,00 13 000,00

SML/2545/2016
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje (dotace)
200 000,00 22.12.2016

 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje (dar)
7 500,00

 C E L K E M 207 500,00

Dotační program na podporu oblasti kultury

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
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Oddělení personální 
 

Pro rok 2016 byl radou města stanoven počet 

zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města Pře-

rova (MMPr) původně na 307,7. V průběhu roku 

však, v souvislosti s celou řadou organizačních 

změn, došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 4, a na 

druhé straně k navýšení o 5, a to na výkon státní 

správy na úseku SPOD, zřízení pozice manažera 

prevence kriminality, zařazení 2 míst údržbářů pro 

MŠ do stálého stavu po skončení čerpání dotace 

úřadu práce, došlo ke zrušení pozice romského 

asistenta, ke zrušení útvaru interního auditu, ke 

zrušení oddělení kontroly a zřízení Útvaru interního 

auditu a kontroly, dále došlo k ukončení projektu 

3 míst s dotací úřadu práce pro inventarizaci majetku. 

K 31.12.2016 činil tedy počet zaměstnanců zařaze-

ných do MMPr 308,7 a počet zaměstnanců, zařaze-

ných do Městské policie Přerov (MP) zůstal na 

počtu 53. 

V roce 2016 probíhal projekt „Asistenti prevence 

kriminality“ s počtem 4 zaměstnanců, dotovaných 

MVČR a stejným počtem zaměstnanců s dotací úřadu 

práce. 

Oddělení vykonávalo pracovněprávní, daňové, pla-

tové a sociální záležitosti pro 374 zaměstnanců 

zařazených do MMPr, MP a asistenty prevence 

kriminality, 22 žen na mateřské a rodičovské dovo-

lené, 4 uvolněné a 31 neuvolněných zastupitelů, 

v průměru 148 předsedů a členů komisí a výborů, 

274 občanů činných pro město na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

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) 

 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

 

– 46 – 

 

 

 
 

V roce 2016 ukončilo pracovní poměr 29 zaměst-

nanců, 30 jich bylo nově přijato, u 41 došlo ke změně 

pracovně právního postavení a platového zařazení, 

6 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou a 7 se 

z mateřské dovolené vrátilo.  

Od 01.11.2016 došlo ke změně nařízení vlády o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, u všech zaměstnanců bylo tedy nutno 

provést  změny  v  platových  tarifech a zkontrolovat  

dolní hranice nárokových složek. V souvislosti se 

změnou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., byly provede-

ny změny ve výši odměňování členů zastupitelstva. 

V říjnu 2016 se konaly volby do krajského zastu-

pitelstva. Zabezpečovány byly dohody o provedení 

prací k zabezpečení voleb, zúčtování platů za přes-

časy na volbách a odměny pro 397 členů komisí. 

Pravidelně byly zpracovávány 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 na zmiňovaný projekt „Asistenti 

prevence kriminality“. V souvislosti s odděleným 

sledováním výdajů na činnost místních výborů byly 

měsíčně přeúčtovávány náklady na jejich odměny     

a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dále nákla-

dy na stravenky zaměstnanců bytové správy a MP, 

jakož i náklady na dohody o provedení prací v míst-

ních výborech. Odděleně byly vykazovány i náklady 

na 3 sociální agendy (sociálně právní ochranu dětí, 

pěstounskou péči a přímou sociální péči), dále na 

asistenty a manažera prevence kriminality, pracoviště 

výkupu pozemků na D1. 

Oddělení se rovněž zabývalo kontrolou tuzemských 

i zahraničních cestovních náhrad. V roce 2016 bylo 

zkontrolováno: 

 1 258 cestovních příkazů týkajících se tuzem-

ských pracovních cest, 

 26 žádostí o vybavení zahraniční měnou, 

 24 vyúčtování, která se týkala 10 zahraničních 

pracovních cest. 
 

Zastupitelstvo města Přerova zřídilo v roce 1995 

Sociální fond zaměstnanců města Přerova (sociální 

fond). K 01.01.2016 byl statut sociálního fondu 

změněn tak, že došlo ke snížení přídělu z rozpočtu 

města ze 4 % na 2,5 % objemu mzdových prostředků 

a byla vydána nová pravidla pro čerpání prostředků 

tohoto fondu. 
 

 

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2016 
 

 

 
rozpočet 

v tis. Kč 

skutečnost 

v tis. Kč 
% 

průměrný počet 

zaměstnanců 

průměrný 

plat 

Magistrát 114 835 111 466 97,07 306,853 30 271 

Městská policie  20 425 20 111 98,46 52,081 32 179 

Asistenti prevence kriminality    1 439 1 343 93,30 7,393 15 139 
 

 

Pracoviště vzdělávání 
 

Pracoviště komplexně zabezpečovalo vzdělávání 

úředníků, studium při zaměstnání, výběrová řízení 

na volná místa MMPr, odborné praxe a stáže studentů 

na MMPr. V roce 2016 se uskutečnilo 34 výběrových 

řízení, zajištěno bylo školení a vzdělávání, kterými 

prošlo v přepočtu více jak 1 300 zaměstnanců, celkem 

na 325 vzdělávacích akcí a seminářů, 13 úředníků 

bylo přihlášeno k přípravě a zkouškám zvláštní 

odborné způsobilosti a zkoušku budou skládat v roce  

 

 

2017 (2 úředníci v roce 2016 zkoušku úspěšně absol-

vovali, 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. 
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PŘEHLED VÝDAJŮ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ  
     

  
rozpočet v tis. Kč 

skutečnost v Kč % 
původní upravený 

Silnice         

Platy, OON, pojistné a cestovné 482,0 698,0 625 394,00 89,6 

     

Bytové hospodářství     

Platy, povinné pojistné aj. 6 962,0 7 122,8 6 369 424,00 89,4 

Vzdělávání  45,0 45,0 41 550,00 93,3 

     

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

(pěstouni) 
        

Platy, povinné pojistné aj. 0,0 152,0 128 047,00 84,2 

Vzdělávání  0,0 12,7 5 546,00 43,7 

     

Bezpečnost a veřejný pořádek         

Platy, povinné pojistné aj. 27 760,0 28 296,0 27 727 507,50 98,0 

     

Asistenti prevence kriminality          

Platy, povinné pojistné aj. 0,0 2 408,0 2 191 721,00 91,0 

     

Zastupitelstva obcí          

Odměny, povinné pojistné aj. 7 935,0 7 965,0 7 625 693,50 95,7 

     

Volby do zastupitelstev ÚSC     

Platy, OON, pojistné aj.  1 108,0 1 108,0 885 440,50 79,9 

     

Činnost místní správy          

Platy, povinné pojistné aj. 149 902,0 151 320,0 147 339 154,59 97,4 

Vzdělávání 1 663,5 1 773,7 1 684 872,32 95,0 

     

CELKEM 195 857,5 200 901,2 194 624 350,41 96,9 

     

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 

úrovně 
        

sociální fond 3 404,0 3 501,0 3 501 000,00 100,0 
 

 

Oddělení právní 
 

Oddělení vykonávalo činnosti v souladu s Organi-

začním řádem MMPr, zejména se věnovalo tvorbě 

a připomínkování vnitřních předpisů MMPr, zpraco-

valo několik návrhů obecně závazných vyhlášek 

(OZV), popř. se podílelo na jejich koordinaci 

a přípravě ve spolupráci s jiným odborem MMPr, 

zpracovávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou 

bylo statutární město Přerov, připomínkovalo velké 

množství návrhů smluv, které mu byly zaslány jinými 

odděleními MMPr, poskytovalo v širokém spektru 

právní konzultace v oblasti samosprávy a státní 

správy vedení města, jednotlivým odborům MMPr 

a MP a provádělo vymáhání pohledávek města ve 

spolupráci s odborem ekonomiky. 

 
 

Tvorba právních předpisů statutárního města 

Přerova  

 

● Příprava OZV o ochraně nočního klidu a regu-

laci hlučných činností 
Oddělení právní již v roce 2015 připravovalo pro 

jednání Zastupitelstva města Přerova OZV o ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností, tuto však 

zastupitelstvo neschválilo. Na základě výsledků 

ankety Přerovský rádce byla v roce 2016 zahájena 

příprava nového návrhu OZV k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem. 

Byly nově vymezeny činnosti, které by mohly 

narušit veřejný pořádek s tím, že bylo upuštěno od 
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regulace provozní doby hostinských provozoven. 

Návrh obsahoval časová omezení používání hlučných 

strojů, přístrojů a zařízení, podmínky pořádání 

veřejných hudebních produkcí a odpalování zábavní 

pyrotechniky. Dne 05.05.2016 podala Rada města 

Přerova návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat 

tuto OZV, zastupitelstvo se na svém zasedání dne 

16.05.2016 neusneslo vyhlášku vydat. V souvislosti 

s novelou přestupkového zákona, podle které již 

obce nejsou oprávněny udělovat výjimky svým 

rozhodnutím, bylo v závěru roku 2016 opětovně 

přikročeno k přípravě dalšího návrhu OZV, která by 

měla přímo do svého textu pojmout všechny tradiční 

akce celoobecního významu překračující 22. hodinu. 

Návrh byl prozatím projednán výborem pro místní 

části, předpokládá se jeho předložení na jednání 

Zastupitelstva města Přerova konané v roce 2017.       
 

● Dopady zrušení OZV č. 2/2010 o stanovení 

některých povinností při přepravě sypkých 

a obdobných materiálů na území statutárního 

města Přerova Ústavním soudem ČR  

Dne 11.09.2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nález 

Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 1/15, kterým byla 

s účinností k tomuto datu OZV zrušena. Ústavní 

soud ve svém nálezu jako důvod pro zrušení vyhlášky 

uvedl, že město stanovením povinnosti přepravovat 

sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném náklado-

vém prostoru nebo jiným vhodným způsobem bránit 

úletům prachu a zabránit úletům nebo úsypům tuhých 

částí přepravovaného materiálu (zejm. zaplachtová-

ním) překročilo meze stanovené zákonem o silničním 

provozu. V návaznosti na zrušení této OZV bylo 

město nuceno vypořádat se s žádostmi provozovatelů, 

kteří požadovali pokuty uložené za její porušení 

vrátit. Podle platné legislativy pokuty uložené a uhra-

zené provozovateli na základě pravomocných roz-

hodnutí MMPr (a nezrušené rozhodnutím soudu) 

zůstávají právoplatným příjmem města. Doručené 

žádosti provozovatelů byly předloženy k rozhodnutí 

Rady města Přerova dne 21.01.2016 s tím, že tato 

rozhodla uložené pokuty provozovatelům nevracet.      
 

 OZV č. 1/2016, kterou se stanovuje řád 

městského parku Michalov 

Oddělení se spolupodílelo na přípravě OZV č. 1/2016, 

kterou se stanovuje řád městského parku Michalov.  
 

 Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se 

vydává tržní řád   
V roce 2016 oddělení administrovalo nové nařízení 

města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, 

a následně novelizující nařízení č. 2/2016, kterým se 

tržní řád mění a doplňuje. Zněním tržního řádu se 

aktivně zabývalo zejména s ohledem na novou 

koncepci tzv. pravidelných městských trhů na nám. 

TGM v Přerově. Snahou města přitom zůstalo 

přiblížení se sortimentu farmářských neboli regio-

nálních trhů. Novelizujícím nařízením došlo k úpravě 

termínů konání pravidelných trhů a dále rozšíření 

sortimentu při zachování koncepce regionálních trhů. 

 OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií 

a jiných podobných her  

Připomínkován byl návrh OZV č. 2/2016 o regulaci 

provozování loterií a jiných podobných her, která se 

týká povolení provozování sázkových her na území 

města ve zvlášť k tomu určených hernách (kasinech) 

mimo centrum města. Podle přechodného ustanovení 

této OZV zůstává zachováno provozování sázkových 

her, loterií a jiných podobných her, jejichž provozo-

vání bylo povoleno na území města přede dnem 

nabytí účinnosti OZV č. 1/2014, tj. do 30.12.2015, 

a to do doby stanovené vydaným povolením.  
 

 
 

 OZV č. 3/2016 o zákazu kouření na dětských 

hřištích 

V polovině roku byla zahájena příprava návrhu OZV 

o zákazu kouření na dětských hřištích. Na základě 

zákonného zmocnění (§ 9a zákona č. 379/2005 Sb., 

o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návyko-

vými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů) bylo navrženo znění OZV, 

kterou se zakazuje kouření na všech stávajících 

veřejně přístupných dětských hřištích na území 

města. Ve spolupráci s oddělením správy ostatního 

majetku a komunálních služeb, s oddělením infor-

mačních a komunikačních služeb a s MP Přerov byl 

stávající přehled hřišť aktualizován a bylo vytvořeno 

a precizováno přes 90 map znázorňujících jednotlivé 

oblasti regulace na území města. Dne 17.10.2016 

Zastupitelstvo města Přerova rozhodlo vydat tuto 

OZV s účinností od 08.11.2016. 

 

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) 

Oddělení řešilo náhradu škody vzniklé z titulu 

pokuty ve výši 50 000 Kč uložené městu Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona      

o veřejných zakázkách. Uložená pokuta byla městem 

uhrazena a poté, co bylo Radou města Přerova roz-

hodnuto nepodávat správní žalobu, byla společnost 

Allowance s. r. o., IČ 26140136, která prováděla na 

základě mandátní smlouvy výběrové řízení včetně 

omezení počtu uchazečů formou losování, vyzvána 

ke zpětné úhradě pokuty. Pokuta ve lhůtě uhrazena 
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nebyla a dne 10.11.2015 byl podán žalobní návrh na 

její zaplacení k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. 

K odvolání podanému ze strany společnosti, a sice 

že místně příslušný soud je Obvodní soud pro Prahu  

3, rozhodl nadřízený Městský soud v Praze spor           

o místní příslušnost tak, že spor bude rozhodovat 

Obvodní soud pro Prahu 10. Dne 10.03.2016 byl 

tímto soudem vydán elektronický platební rozkaz na 

částku 50 000 Kč s příslušenstvím, proti kterému 

podal žalovaný odpor s tím, že trval na skutečnosti, 

že spor z předmětné mandátní smlouvy má být 

rozhodován před rozhodcem, dále popřel nárok co 

do důvodu i výše. Dne 03.06.2016 vydal Obvodní 

soud pro Prahu 10 usnesení, kterým se řízení 

zastavuje, jelikož dle jeho odůvodnění byly splněny 

podmínky § 106 občanského soudního řádu a věc 

má být dle soudu rozhodnuta před rozhodcem. 

K odvolání města podanému dne 29.06.2016 bylo 

odvolacím soudem rozhodnuto tak, že řízení se 

nezastavuje, neboť rozhodčí smlouva obsažená 

v mandátní smlouvě je neplatná a řízení tak dále 

pokračuje. 
 

● Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finanční-

ho ředitelství v Brně o odvolání proti platebnímu 

výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně 

Dne 26.02.2016 oddělení právní vzalo zpět správní 

žalobu podanou na Odvolací finanční ředitelství 

Brno, neboť Generální finanční ředitelství rozhodlo 

dne 14.12.2015 o prominutí částky 3 980 000 Kč 

z celkového odvodu za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 4 000 000 Kč a o prominutí penále v plné 

výši 2 884 000 Kč (odvod za porušení rozpočtové 

kázně byl uložen městu za pozdní odeslání žádosti 

o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci 

akce „Regenerace panelového sídliště Přerov II-

Předmostí – 9. etapa“). Ačkoliv bylo podle názoru 

oddělení právního možné odůvodněně očekávat, že 

správní soud může zohlednit argumenty města 

uvedené ve správní žalobě, bylo vhodné s ohledem 

na příznivý výsledek žádosti o prominutí odvodu 

a penále vzít žalobu zpět a celou věc tím ukončit.  
 

● Žaloba společnosti 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 požadoval kompen-

zaci, která nevyplývala ze Smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou ze dne 12.03.2014, bližší objasnění (resp. 

kalkulaci) nárokovaného doplatku kompenzace žalo-

ba neobsahovala. Na třetím jednání před soudem 

prvního stupně dne 15.09.2015 byl soudem vyhlášen 

rozsudek, kdy žaloba na statutární město Přerov byla 

zamítnuta. Dne 15.01.2016 bylo doručeno odvolání 

žalobce proti rozsudku soudu prvního stupně ke 

Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, 

ke kterému vyhotovilo oddělení právní písemné 

vyjádření. Usnesením výše uvedeného soudu ze dne 

28.04.2016 byl rozsudek okresního soudu zrušen 

a věc vrácena k dalšímu řízení. Dne 28.06.2016 

proběhlo další jednání u Okresního soudu v Přerově, 

které bylo odročeno na 01.07.2016, kdy soud usne-

sením řízení zastavil a věc postoupil Dopravnímu 

úřadu Krajského úřadu pro Olomoucký kraj. Proti 

tomuto usnesení podali odvolání jak žalobce, tak 

město. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olo-

mouci, vydal dne 29.09.2016 usnesení, jímž změnil 

usnesení okresního soudu, kdy se řízení nezastavuje 

a věc se dopravnímu úřadu nepostupuje. Další jedná-

ní u okresního soudu proběhlo 22.11.2016, jednání 

bylo odročeno. Dne 29.11.2016 byl okresním soudem 

vyhlášen rozsudek, jímž se žaloba zamítá.  
 

 
 

 Žaloba na dlužníka P. S. o úhradu částky 

55 450 Kč s příslušenstvím  

Odbor ekonomiky předal oddělení právnímu k vymá-

hání další splatné závazky pana P. S., a to v celkové 

výši 55 450 Kč (nedoplatky vyúčtování energií v pro-

najatém nebytovém prostoru, kde město podalo 

žalobu na vyklizení a soudní spor probíhá). Dlužní-

kovi se podařilo doručit upomínku k úhradě dluhu až 

prostřednictvím opakované součinnosti MP Přerov.  

 

● Návrh na odvolání likvidátora CPS consul-

ting, s. r. o., v likvidaci 

V rámci projektu IOP zahrnujícím I. Zřízení techno-

logického centra ORP Přerov a II. Pořízení elektro-

nické spisové služby ORP Přerov, byla se společností 

CPS consulting, s. r. o., uzavřena 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 odpovídala sankci 30 % dle 

výsledku veřejnosprávní kontroly č. 80/2012/I 

a částka 407 880 Kč byla 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 výši škoda, která byla přihlášena jako 
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pohledávka do likvidace společnosti. Jelikož likvi-

dátor nereagoval na zaslanou přihlášku do likvidace 

ani následnou žádost o sdělení průběhu likvidace, 

byl podán u Městského soudu v Praze 24.03.2015 

návrh na odvolání likvidátora společnosti. Na základě 

předání podnětu k vymáhání pohledávky od odboru 

řízení projektů a investic, byla dne 27.04.2016 

přihlášena do likvidace společnosti pohledávka 

města odpovídající pokutě ve výši 40 000 Kč uložené 

ÚOHS za spáchání správního deliktu dle zákona 

o veřejných zakázkách, neboť spol. CPS consulting, 

s. r. o., administrovala veřejnou zakázku. Do datové 

schránky společnosti byla doručena výzva k plnění 

a po schválení právního jednání podání žaloby radou 

města byla dne 14.06.2016 podána u Obvodního 

soudu pro Prahu 7 žaloba o zaplacení 1 254 788 Kč 

s příslušenstvím spojená s návrhem na vydání pla-

tebního rozkazu. Dne 28.06.2016 platební rozkaz 

soud vydal, ale ten byl zrušen usnesením soudu ze 

dne 03.08.2016. Přípisem ze dne 08.08.2016 město 

souhlasilo s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, 

soud doposud nerozhodl. Usnesením Městského 

soudu v Praze ze dne 01.11.2016 byl odvolán 

z funkce likvidátora Ing. Bedřich Novák a jmeno-

vána byla JUDr. Dagmar Mixová.  

 

● Žaloba proti rozhodnutí předsedy ÚOHS 

(přímé zadání Dopravní a logistické společnosti 

s. r. o., pokuta 250 000 Kč) 

ÚOHS vydal rozhodnutí, 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 podmínky tohoto zákona, a pro zadání 

zakázky nezvolil příslušný druh zadávacího řízení 

podle zákona o veřejných zakázkách. ÚOHS konsta-

toval, že uvedený postup zadavatele mohl podstatně 

ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a za spáchání 

správního deliktu byla městu uložena pokuta ve výši 

250 000 Kč. Rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 

12.06.2015 bylo potvrzeno toto rozhodnutí ÚOHS 

a podaný rozklad zamítnut. Rada města Přerova dne 

21.07.2015 schválila podání správní žaloby a tato 

byla podána 03.08.2015. Dne 03.11.2016 proběhlo 

u Krajského soudu v Brně jednání ve věci a žaloba 

města byla zamítnuta. Dne 21.11.2016 podalo oddě-

lení právní kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu. 
 

● 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. Dne 25.11.2015 proběhlo ve věci soudní 

jednání, jehož výsledkem bylo vydání usnesení, jímž 

se řízení zastavuje a po právní moci usnesení se věc 

postupuje Dopravnímu úřadu Krajského úřadu pro 

Olomoucký kraj. Usnesení nabylo právní moci dne 

06.01.2016. Dne 14.06.2016 obdrželo město vyrozu-

mění od Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

Odboru dopravy a silničního hospodářství, o předání 

žaloby – návrhu na zahájení sporného řízení z veřej-

noprávní smlouvy. Dne 10.10.2016 proběhlo u kraj-

ského úřadu jednání ve věci, z něhož byl pořízen 

protokol a 31.10.2016 vydáno rozhodnutí, jímž se 

návrh žalobce zamítá.  
 

 
 

Vymáhání pohledávek 
 

Oddělení právní zajišťovalo ve spolupráci s odborem 

ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města 

Přerova, v roce 2016 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 a proběhla rozsáhlá korespondence týkající 

se vyjasňování vzájemných rozporů zakončená návr-

hem společnosti na uzavření smíru ve výši 58 000 Kč. 

Jelikož s časovým odstupem nebylo možné s jistotou 
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určit, které vícenáklady byly způsobené vadami 

projektů, bylo na společném jednání dne 18.01.2016 

dohodnuto, že společnost zašle vyčíslení nákladů, 

které souvisely se zpracováním nových výkazů na 

dodatečné práce, a které tehdy nebyly městu vyúčto-

vány s tím, že bude navrženo započtení těchto nákla-

dů na úhradu smluvní pokuty. Tyto náklady a rozpis 

provedených prací byly ze strany oddělení investic 

odsouhlaseny a dne 17.08.2016 obdrželo oddělení 

právní od zástupce společnosti návrh dohody o na-

rovnání, podle které společnost zaplatí městu částku 

83 245 Kč, tj. většinovou část smluvní pokuty po 

odečtu částky 55 000 Kč za odsouhlasené dodatečné 

práce na obou projektech. Dne 08.12.2016 Rada 

města Přerova projednala předlohu týkající se dohody 

o narovnání ve dvou variantách, a sice schválení 

předložené dohody o narovnání (varianta I) a uplat-

nění celého nároku na smluvní pokutu soudní cestou 

(varianta II), a doporučila zastupitelstvu uzavření 

dohody.  

 

Zpracování smluv, stanovisek, právních rozborů 

a součinnost s jinými odbory/odděleními MMPr 

 

Oddělení v  roce 2016 zpracovalo cca 200 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 denně reagovalo na 

nejrůznější telefonické žádosti o právní poradenství 

zaměstnanců odborů MMPr či MP Přerov. Oddělení 

taktéž zaznamenalo nárůst případů, kdy ředitelé 

příspěvkových organizací potřebovali poskytnout 

právní poradenství, zejména v oblasti pracovněprávní. 

Příkladmo lze uvést následující záležitosti: 
 

 Ukončení smluvního vztahu se společností 

Dopravní a logistická s. r. o., zajišťující městskou 

autobusovou dopravu  

Začátkem února se oddělení právní aktivně zapojilo 

do řešení závažných problémů spojených se zajišťo-

váním městské autobusové dopravy, kterou do této 

doby provozovala společnost Dopravní a logistická 

s. r. o. (DLS). Situace eskalovala poté, co DLS ozná-

mila, že není schopna zajistit všechny spoje městské 

autobusové dopravy podle jízdních řádů. Vzhledem 

k nastalé mimořádné situaci bylo nutné okamžitě 

reagovat – se společností DLS byla uzavřena dohoda 

o ukončení smluvního vztahu a následně byly dohod-

nuty podmínky smluvního vztahu s novým doprav-

cem, a to společností ARRIVA MORAVA a. s., 

přímým zadáním. 
 

 Jiná součinnost týkající se smluvního vztahu 

upravujícího zajišťování městské autobusové 

dopravy 

Oddělení právní operativně poskytovalo Odboru 

ESŽ součinnost při zajištění a chodu městské 

autobusové dopravy, zpracovávalo stanoviska při 

změnách legislativy v této oblasti či požadavcích 

dopravce nebo koordinátora IDSOK. 

 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 městu ekonomický software GINIS. 

Byly učiněny závěry a z nich vyplývající doporučení 

k dalšímu postupu. 
 

 Dodatek č. 8 ke smlouvě o dotaci se společností 

Teplo Přerov a. s. 

V návaznosti na dlouhodobá jednání se společností 

Teplo Přerov a. s., byl ve spolupráci s odborem 

ekonomiky připraven návrh dodatku č. 8 ke smlouvě 

o dotaci na provozování sportovních zařízení ve 

vlastnictví statutárního města Přerova společností 

Teplo Přerov a. s. Dodatek č. 8 upravuje výši dotace 

pro rok 2017 a na základě požadavku společnosti 

i vyúčtování dotace, konkrétně případ, kdy by ztráta 

z provozu sportovních zařízení překročila výši dotace 

v daném roce.  

 

Vnitřní předpisy (VP) 
 

Oddělení právnímu byl v roce 2015 zadán úkol 

provést aktualizaci a revizi VP MMPr. Šlo o úkol 

dlouhodobý, oddělení na něm pracovalo a monitoro-

valo aktualizaci VP ostatními odbory v průběhu 

celého roku; aktualizace bude probíhat i nadále.  

V roce 2016 se oddělení podílelo na zpracování 

například těchto VP: metodický pokyn k uzavírání 

nájemních smluv k bytům zvláštního určení, pravidla 

pro konání sňatečných obřadů, změny organizačního 

řádu, zásady pro poskytování cestovních náhrad 

členům Zastupitelstva města Přerova i zaměst-

nancům, vnitřní předpis o používání GIS, o po-

užívání IT a jiné. Značné množství připomínek pak 

bylo uplatněno vůči VP v oblasti zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

 

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. Rovněž administrace činnosti škodní 

komise je velmi obsáhlá a časově náročná. Vedoucí 

oddělení personálního spolu s tajemníkem MMPr 

mají představit novou koncepci organizace a čin-

nosti škodní komise, včetně personálního obsazení.  
 

 Stanovy spolku HC ZUBR PŘEROV z. s. 

V květnu oddělení právní opětovně připomínkovalo 

novou verzi stanov spolku HC ZUBR PŘEROV 

z. s., neboť statutární město Přerov mělo zájem na 

účasti v tomto spolku.  
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 Vykonávání funkce opatrovníka osobám 

neznámého pobytu 

Oddělení právní zajišťovalo od změny organizačního 

řádu v roce 2016 činnost opatrovníka osobám nezná-

mého pobytu v řízení vedených odborem ESŽ a dále 

v řízeních vedených stavebním úřadem o odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě pro případy, kdy není znám pobyt 

vyvlastňovaného, resp. se vyvlastňovaného nepoda-

řilo ztotožnit. Celkem se jednalo o 25 případů.  

 

 Součinnost s OSPOD při řešení složitějších 

případů a zastupování v soudních sporech 

Oddělení poskytovalo součinnost orgánu sociálně 

právní ochrany dětí v několika právně složitějších 

případech, a to včetně účasti na soudních jednáních. 

 

 Dotační programy – zpracování vzoru veřej-

noprávní smlouvy  

Oddělení se aktivně podílelo na tvorbě vzoru veřej-

noprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která byla 

poté součástí podmínek dotačních programů; zejmé-

na se zaměřilo na problematiku poskytování veřejné 

podpory v této oblasti a problematiku zveřejňování 

smluv v souladu s novým zákonem o registru smluv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Činnost místní správy  
 

Rozpočet původní:                               190 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             190 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 68 140,00 Kč 

% čerpání:                                                     35,9 
 

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 informačních a komunikačních 

služeb 
 

Oddělení zajišťovalo řádné fungování výpočetní 

techniky a chod informačních systémů Magistrátu 

města Přerova (MMPr), poskytovalo úředníkům uži-

vatelskou podporu při používání výpočetní techniky, 

zajišťovalo řádný chod geografického informačního 

systému, poskytovalo služby, které jsou součástí 

Technologického centra ORP obcím a příspěvko-

vým organizacím, které o tyto služby měly zájem. 

 

Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 
 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč 

Plnění:                                                      8 320,00 Kč 

% plnění:                                                       83,2 
 

Jednalo se o příjmy za poskytnutí digitálních dat 

a tiskových výstupů z GIS. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 

Rozpočet původní:                                 36 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               36 000,00 Kč 

Plnění:                                                    45 039,41 Kč 

% plnění:                                                     125,1 
 

Jednalo se o příjem plynoucí z Dohody o partnerství 

s obcemi Technologického centra ORP, kdy obce 

platí za poskytnutí hostované spisové služby a úlo-

žiště dat. Výše podílu obce je závislá na počtu 

obyvatel obce. 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Činnost místní správy (informatika, GIS) 
 

Rozpočet původní                             8 549 900,00 Kč 

Rozpočet upravený                         14 527 100,00 Kč 

Čerpání                                             7 401 204,65 Kč 

% čerpání:                                                     50,9 
 

Výdaje byly použity k zajištění řádného chodu infor-

mačních technologií a fungování výpočetní techniky 

Odbor vnitřní správy 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 

(46,7) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

úsek 

spisové služby a voleb 

(8) 

oddělení 

vnitřních služeb 

(25,7) 

oddělení 

informačních                          

a komunikačních služeb 

(12) 
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MMPr. Byl zrealizován nákup hardware dle poža-

davků jednotlivých odborů – notebooky, přenosné 

tiskárny, čtečky, tablety, pořízeno několik dalších 

tiskáren obnovou za ty, které již nebylo možné opra-

vit, zakoupen spotřební materiál nutný k běžné 

údržbě výpočetní techniky, klávesnice, myši, kabely. 

Nejvyšším výdajem byla úhrada pravidelné servisní 

podpory k zajištění řádného provozu programového 

vybavení a aplikací, spočívající v zapracování legis-

lativních a technologických změn (update, upgrade, 

povýšení na novou verzi), hrazeny byly platby za 

internet, logování provozu na síti a zálohování dat. 

Významnějším nákladem bylo přestěhování páskové 

knihovny (záložní zdroj veškerých dat MMPr) 

z nevyhovujících prostor v budově Bratrská 34, do 

budovy na Smetanově ulici. S tímto byl spojen i nut-

ný nákup záložního zdroje pro páskovou knihovnu. 

Součástí placených služeb byla pravidelná obnova, 

pořízení komerčních a kvalifikovaných certifikátů 

Postsignum pro zaměstnance MMPr pro výkon 

veřejné správy, certifikátu pro elektronickou poda-

telnu a obnova důvěryhodných serverových certi-

fikátů Tawte, např. pro podatelnu, poštovní server 

nebo firewall. Nemalou položkou byly výdaje za 

opravy hardware, především tiskáren. Zároveň byly 

zakoupeny nové licence Microsoft Office 2016, 

TotalComander a antivirové licence na „chytré“ 

mobilní telefony. 
 

 
 

V roce 2016 obdrželo oddělení finanční prostředky 

z dotace ve výši 258 000 Kč na zakoupení hardwaru 

a softwaru pro výkon sociální práce. Prostřednictvím 

minitendru Ministerstva vnitra bylo vysoutěženo 

13 ks licencí Microsoft Office 2016 a také poža-

dovaná technika (počítače, notebooky, monitory, 

powerbanky, tablet  a flash disky). 

 

Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-

správě města Přerova (IOP 09) 
 

Rozpočet původní                             9 015 800,00 Kč 

Rozpočet upravený                         10 980 600,00 Kč 

Čerpání                                             8 771 591,10 Kč 

% čerpání:                                                     79,9 
 

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, Jednotný sbor dobro-

volných hasičů), dále řídilo a kontrolovalo činnost 

provozních zaměstnanců MMPr. Součástí oddělení 

byla pokladna, která zabezpečovala mimo provozní 

hotovosti i finanční prostředky pro zahraniční slu-

žební cesty. Oddělení vedlo evidenci ztrát a nálezů, 

inventarizovaného majetku a zabezpečovalo provoz 

„velkých“ zasedacích místností MMPr. 

Hrazeny byly provozní výdaje MMPr, především 

náklady za elektrickou energii, vodu, páru, plyn, 

služby telekomunikací, ostatní služby, nákup spo-

třebního materiálu a dovybavení kanceláří. Dále byl 

zajišťován denní provoz služebních vozidel, jejich 

základní údržba a opravy, nákup, údržba a opravy 

kancelářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly 

i menší opravy a drobný materiál dle potřeb a poža-

davků jednotlivých místních výborů. Zajišťován byl 

provoz 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:                               412 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             412 000,00 Kč 

Plnění:                                                  408 412,88 Kč 

% plnění:                                                       99,1 
 

Oddělení evidovalo příjmy spojené s užíváním neby-

tových prostor (kanceláří) ve 3. nadzemním podlaží 

(NP) budovy MMPr, Smetanova 7, garáží a části 

přístavku ve dvorním traktu a kanceláří ve 3. NP 

budovy Blahoslavova 3, dle uzavřených nájemních 

smluv. Jednalo se o svoz tuhého komunálního odpa-

du (TKO), úklid společných prostor, provoz výtahu, 

služby informační kanceláře, příjmy za spotřebo-

vanou elektrickou energii, teplo, vodné a stočné. 

Dále jsou zde zahrnuty příjmy za kopírovací služby 

pro veřejnost, poskytované na informačních kance-

lářích v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7. 

 

Přijaté neinvestiční dary 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč 

Plnění:                                                    20 000,00 Kč 

% plnění:                                                     100,0 
 

Statutární město Přerov získalo dar pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Přerov od dárce Svatý 

Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., finanční pro-

středky byly použity na nákup věcného vybavení. 
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 5 400,00 Kč 

Plnění:                                                      5 440,65 Kč 

% plnění:                                                     100,8 
 

Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním 

nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží 

a přístavku budovy MMPr Smetanova 7 a garáží ve 

dvorním traktu, dle uzavřených nájemních smluv 

(vyúčtování zálohových faktur za spotřebovanou 

elektrickou energii, teplo, vodné a stočné). 

 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                         606,00 Kč 

% plnění:                                                         0,0 
 

Jednalo se o příjmy za výdej nálezů a s tím spojené 

vybrané finanční prostředky od občanů (skladné, 

poštovné). 

 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodo-

bého majetku 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               0,00 Kč 

Plnění:                                                   36 000,00 Kč 

% plnění:                                                          - 
 

Jednalo se o příjmy za prodej vozidla Škoda Octavia 

po havárii. 

 
Výdajová část rozpočtu 
 

Bytové hospodářství 
 

Rozpočet původní:                            1 300 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 300 000,00 Kč 

Čerpání:                                               800 803,10 Kč 

% čerpání:                                                     61,6 
 

Finanční prostředky byly vynaloženy na provoz 

budovy Blahoslavova 3 např. na: 

 nákup stolních a mobilních telefonů, kalkulaček, 

kancelářských křesel a nábytku – nutná obměna 

                    127 957,00 Kč, 

 nákup kancelářského materiálu, tonerů do tiská-

ren a kopírovacích strojů, čisticích prostředků      

a hygienických potřeb                     88 879,24 Kč, 

 úhrady faktur a zálohových faktur elektrické ener-

gie, vodného, stočného, srážkové vody a tepla 

       343 353,18 Kč, 

 platby za pravidelné revize telefonních ústředen, 

elektro, elektronického zabezpečovacího systé-

mu (EZS), hasicích přístrojů a hydrantů, svoz 

odpadů, deratizaci a kompletní vyčištění sklep-

ních prostor                     40 852,03 Kč, 

 opravu omítek, odstranění plísní a natažení sanač-

ních omítek včetně vymalování kanceláře č. 2, 

rekonstrukci osvětlení v kancelářích, opravu       

a pravidelný servis vozidla Fabia Sedan, nátěr 

vrat, opravu střešní krytiny a hřebenu včetně 

vyčištění žlabu, opravu kopírky, opravu a dopl-

nění informačního systému a jmenovek na 

dveřích                                            90 492,26 Kč. 
 

 
 

Ostatní činnosti související se službami pro obyva-

telstvo 
 

Rozpočet původní:                                 11 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               11 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   7 450,70 Kč 

% čerpání:                                                     67,7 
 

Jednalo se o výdaje spojené s vedením evidence ztrát 

a nálezů. Hrazeno bylo poštovné při oznámení nale-

zené věci majiteli a vrácení dokladů příslušným insti-

tucím a odborné ocenění nalezených věcí. 

 

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

(pěstouni) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 6 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   1 163,18 Kč 

% čerpání                                                      19,4 
 

Finanční prostředky z poskytnutého státního přís-

pěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na 

nákup pohonných hmot.  

 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-

nům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální 

šatník) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               25 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 13 288,52 Kč 

% čerpání:                                                     53,2 
 

Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje 

související s provozem sociálního šatníku a to na 

úhrady faktur a zálohových faktur elektrické energie, 

tepla, vodného a stočného. 
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Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (Senior taxi) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   5 000,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Jednalo se o výdaje související s nově vzniklým 

programem „Senior taxi“. Finanční prostředky byly 

použity na výrobu a dodání magnetických polepů na 

auto. 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Rozpočet původní:                               500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč 

Čerpání:                                               434 212,69 Kč 

% čerpání:                                                     86,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 elektrickou energii, vodné, stočné, srážkovou vo-

du a teplo za budovu TGM 1 (MP), 

 pravidelné revize elektro, hasicích přístrojů a hy-

drantů, svoz TKO, 

 kompletní rekonstrukci vstupního schodiště 

včetně natažení omyvatelnou omítkou a výměny 

radiátoru v budově Blahoslavova 3 (MP), 

 opravu elektroinstalace, přesun a doplnění osvět-

lení, rozšíření zásuvek. 

 

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 

(projekt APK) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   7 004,97 Kč 

% čerpání:                                                    70,1 
 

Od 01.07.2016 vznikla nová pozice manažera pre-

vence kriminality. Finanční prostředky byly použity 

na provozní náklady a kancelářský materiál pro 

tohoto pracovníka, na úhradu elektrické energie, 

vodného a stočného, srážkové vody a tepla, a to dle 

propočtu m2 jeho kanceláře.  

 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení) 
 

Rozpočet původní:                               710 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             788 800,00 Kč 

Čerpání:                                               775 943,54 Kč 

% čerpání:                                                     98,4 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 pořízení zásahových obleků a pracovního ošacení 

pro členy JSDH, 

 nákup věcného vybavení, 

 opravy a technické prohlídky požární techniky 

a věcných prostředků požární ochrany, 

 získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva 

členy JSDH Přerov. 

Vše k zabezpečení akceschopnosti JSDH. 

Zastupitelstva obcí 
 

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               18 300,00 Kč 

Čerpání:                                                 13 388,86 Kč 

% čerpání:                                                     73,2 
 

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. 
 

Volby do zastupitelstev územních samosprávných 

celků 
 

Rozpočet původní:                               550 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             550 000,00 Kč 

Čerpání:                                               523 046,67 Kč 

% čerpání:                                                     95,1 
 

Finanční prostředky z poskytnuté dotace byly pou-

žity na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb 

do Zastupitelstev územních samosprávných celků 

konaných ve dnech 07.10.2016 – 08.10.2016. Finan-

ční prostředky byly čerpány na tisk a vylepení voleb-

ních plakátů, kancelářské a čistící potřeby, platby za 

hovorné přes mobilní telefony, stravenky, za pronáj-

my volebních místností a výpočetní techniky, zveřej-

nění v infotextu kabelové televize a roznos hlasova-

cích lístků Českou poštou, s. p. 
 

Činnost místní správy (správa) 
 

Rozpočet původní:                          18 586 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        20 730 500,00 Kč 

Čerpání:                                          18 338 065,31 Kč 

% čerpání:                                                     88,5 
 

 
 

Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-

davků jednotlivých odborů MMPr zejména na: 

 pořízení kancelářského nábytku, kancelářských   

a jednacích židlí a stolních telefonů,  

 nákup kancelářských potřeb, tonerů do tiskáren   

i kopírovacích strojů, úklidových a čisticích pro-

středků, 

 úhrady faktur za elektrickou energii, plyn, teplo, 

srážkovou vodu, vodné a stočné, 

 úhradu za nájem a služby v budově TGM 16, 

 výměnu výplní okenních a dveřních otvorů v bu-

dově Blahoslavova 3, 
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 platby za pravidelné revize telefonních ústředen, 

elektro, EZS, klimatizací, výtahů, hasicích pří-

strojů a hydrantů, náhradního zdroje, komínů, 

svoz TKO a deratizaci, 

 opravu fasády a venkovních omítek ve dvorních 

traktech budov TGM 2, Bratrská – proluka (par-

koviště), Smetanova 7, včetně opravy venkovní 

dlažby, 

 výměnu plynového kotle – Horní náměstí, rekon-

strukci EZS v budově Horní náměstí 10, opravy 

a částečné výměny rozvodů vody v budově 

Smetanova 7a, 

 malování, výměny podlahových krytin, opravy   

a výměny žaluzií, rolet, opravy a rozšíření dato-

vých zásuvek v budovách MMPr, 

 kompletní přestěhování serverovny z budovy 

Bratrská 34 do budovy Smetanova 7, včetně 

nové klimatizace a rozšíření EZS, 

 zpracování požárně bezpečnostního řešení stáva-

jícího provozu serverovny v budově Bratrská 34, 

 zpracování projektové dokumentace a následnou 

dodávku a montáž vzduchotechniky v půdních 

prostorách budovy Bratrská 34, 

 nákup vozidel Ford Courier a Škoda Superb dle 

uzavřených kupních smluv. 
 

 

 
 

Místní výbory čerpaly finanční prostředky na: 

 nákup sedacích setů (Popovice), 

 nákup ledničky (Vinary), 

 pořízení zvukové aparatury (Popovice), 

 pořízení zatemňovacích rolet (Žeravice), 

 nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu 

v působnosti jednotlivých místních výborů (např. 

kancelářský materiál, čisticí prostředky, barvy). 

Na chatě Svrčov byly čerpány finanční prostředky na: 

 nákup palivového dříví, 

 výměnu ponorného čerpadla, 

 výměnu bojleru. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Úsek spisové služby a voleb 
 

Úsek zajišťoval metodickou pomoc při přípravě, 

distribuci informací a materiálu spolu s hlasovacími 

lístky celkem do 50 obcí na území jeho správního 

obvodu při volbách do Zastupitelstva Olomouckého 

kraje a přípravu, organizaci i samotný průběh voleb 

na území Přerova v jeho 51 volebních okrscích. 

Přidělil 113 čísel popisných a evidenčních domů ve 

městě Přerově a v jeho místních částech, prováděl 

vidimaci, legalizaci a konverzi dokumentů, zajišťo-

val chod spisovny, archivaci, skartaci a fyzickou 

likvidaci spisů všech odborů, zajišťoval spisovou 

službu, chod podatelny a výpravny pošty, kde přijal 

celkem 95 751 podání a vypravil celkem 72 426 

dokumentů, na poštovném bylo vyplaceno celkem 

1 283 521 Kč. 

 

 
 
Příjmová část rozpočtu 

 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 

Plnění:                                                      2 510,00 Kč 

% plnění:                                                     125,5 
 

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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Oddělení koncepce a rozvoje města 
 

Oddělení pořizovalo a koordinovalo plnění rozvojo-

vých koncepcí a programů města, pořizovalo dílčí 

studie a projekty rozvoje města, s veřejností projed-

návalo záměry dlouhodobého rozvoje, v oblasti 

rozvoje, architektury a urbanismu zastupovalo město 

jako účastníka řízení dle zákonů, které přiznávají 

městu postavení účastníka řízení, posuzovalo 

významné stavební záměry a projekty z hlediska 

kvality urbanistického a architektonického řešení, 

stanovovalo zastavovací, regulační a architektonické 

podmínky zástavby. 
 
Výdajová část rozpočtu 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce 

a rozvoj) 
 

Rozpočet původní:                  783 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:               1 749 300,00 Kč 

Čerpání:                                           1 086 159,00 Kč 

% čerpání:                                           62,1 % 

Finanční prostředky byly vynaloženy na konzultační, 

poradenskou a právní službu, jednalo se např. o: 

 zaměření a stavebně technický průzkum smu-

teční sítě                                            181 500 Kč 

 studii umístění zastávky a točny městské autobu-

sové dopravy v Lýskách                     34 848 Kč 

 technickou pomoc změny stavby rozšíření ulice 

Palackého                                            12 100 Kč 

 záborový elaborát pro vedení cyklostezky podél 

okružní křižovatky u mimoúrovňového křížení 

Předmostí                                              3 025 Kč 

 návrh dočasného dopravního značení na ulici 

Palackého – obousměrný provoz        12 100 Kč 

 vjezd na pozemek p. č. 37 přes plánovanou 

cyklostezku Palackého                          4 840 Kč 

 studii umístění autobusových zastávek v ulici 

Palackého                                            48 400 Kč 

 

Dále bylo hrazeno: 

  zajištění sběru dat na místních komunikacích 

pro celostátní sčítání dopravy 2015   179 443 Kč 

  sčítání cyklistů ve městě Přerově     108 600 Kč 

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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 územní studie veřejného prostranství Žeravice 

a Kozlovice                                        242 000 Kč 

 studie proveditelnosti revitalizace rybníků 

v Přerově-Předmostí                            87 120 Kč 

 návrh parkovací politiky v lokalitě Želatovská, 

Dvořákova                                           89 903 Kč 

 studie proveditelnosti na přebudování suchého 

poldru na vodní plochu v Újezdci       82 280 Kč 

 

 
 

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 
 

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:               1 894 500,00 Kč 

Čerpání:                                              370 785,00 Kč 

% čerpání:                                          19,6 % 
 

Finanční prostředky byly použity na: 

 přípravu Areálu Mamutov, a to na poradenství 

k projektovému záměru „Svět lovců mamutů“, 

aktualizaci dokumentace k územnímu rozhod-

nutí, vypracování dokumentace připojení přístu-

pové komunikace Mamutova na místní komuni-

kaci Olomoucká (na Žernavu) a na zaplacení 

první poloviny nákladů připojení odběrného 

zařízení nízkého napětí elektrické energie podle 

smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a. s., 

 vyplacení rozdílu mezi náklady firmy ČEZ 

Distribuce, a. s., a podílem města na nákladech 

připojení podle dohody o ukončení smlouvy na 

vybudování veřejné infrastruktury pro 6 rodin-

ných domů v ulici Na Zábraní, Kozlovice, 

 pořízení studie a investičního záměru na Tele-

matické systémy pro veřejné parkování. 

 

Plán udržitelné mobility města Přerov 
 

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        2 000 000,00 Kč 

Čerpání:                                                        0,00 Kč 

% čerpání:                                                     0,0 
 

 

 
 

 

 
 

Pracovníci odboru se zúčastnili mnoha jednání na 

městské, meziměstské, krajské i celostátní úrovni 

ke zpracování plánů mobility měst (SUMP) 

a vypracovali zadání plánu udržitelné mobility města 

Přerova. Zadání SUMP Přerov a protokol přípravy 

odborné části zadávací dokumentace veřejné 

zakázky byl 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 
 

Oddělení plnilo úkoly jak v oblasti přenesené tak 

samostatné působnosti. 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 sta-

vebních uzávěrách. V rámci samostatné působnosti 

se vyjadřovalo z hlediska územních zájmů k pozem-

kovým úpravám a rozvojovým koncepcím města. 

Zajišťovalo podklady pro pořízení změn územního 

plánu a poskytovalo podklady pro předkupní právo 

vymezené územním plánem ve prospěch města. 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Územní plánování (studie a ÚPD) 
 

Rozpočet původní:                               20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           707 800,00 Kč 

Čerpání:                                              282 590,00 Kč 

% čerpání:                                                   39,9 %    
 

V roce 2016 byly hrazeny: 

 I. etapa vyhotovení návrhu dokumentace 4A 

změny Územního plánu města Přerova, 

 II. etapa vyhotovení návrhu dokumentace 4A 

změny Územního plánu města Přerova, 

 I. etapa vyhotovení návrhu dokumentace 4B 

změny Územního plánu města Přerova, 

 odměny za podpůrné práce na povinné průběžné 

aktualizaci územně analytických podkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala 

vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 
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Odbor řízení projektů a investic zajišťuje zpracování 

projektových dokumentací, kterými byl pověřen 

Radou města Přerova, přípravu a administraci veřej-

ných 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 (MMPr) a komplexně 

zabezpečuje investorskou činnost při provádění sta-

veb města, a to od předání staveniště zhotoviteli až 

po předání dokončené stavby budoucímu uživateli.  

 

Oddělení řízení projektů, veřejných zaká-

zek a dotací 
 

Změnou organizační struktury MMPr k 01.01.2016 

byl úsek veřejných zakázek připojen k oddělení 

projektových řízení a správy dotací a vzniklo oddě-

lení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací. 

Výdajová část rozpočtu 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (pro-

jektový manažer)  
 

Rozpočet původní:                               20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              20 000,00 Kč 

Čerpání:                                                         0,00 Kč 

% čerpání:                                                      0,0 
 

Projektové dokumentace (správa dotací) 
 

Rozpočet původní:                             180 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               1 043 900,00 Kč 

Čerpání:                                              237 815,00 Kč 

% čerpání:                                          22,8 
 

V této části byly finanční prostředky vyčleněny na 

úhradu odměn externím poradenským firmám za 

Odbor řízení projektů a investic  
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Bratrská 34                                                telefon: 581 268 111 

(11) 

 

 

  
vedoucí odboru 

 

(1) 

oddělení investic 
 

(4) 

 

oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

(5) 

administrativní 

pracovník 

(1) 

(2) 
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provádění dotačního managementu a zpracování 

žádostí o dotace na projekty města: 

 Zajištění přenosu dat v územní samosprávě města 

Přerova – projekt byl podpořen dotací ve výši 

81 mil. Kč z Integrovaného operačního progra-

mu (IOP). Realizace projektu byla ukončena 

16.10.2015. Dotační management projektu za-

jišťoval externí partner RPSC ideas, s. r. o., 

kdy postupně docházelo k plnění mandátní 

smlouvy. Dále v rámci uvedeného projektu vy-

vstala potřeba zajistit konzultační a poraden-

skou činnost za právní posouzení předloženého 

návrhu dohody o narovnání se společností 

TESCO SW a. s., a to na základě smlouvy 

o právní službě uzavřené s Advokátní kanceláří 

Brož & Sokol & Novák s. r. o.,  

 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhon-

ská – předmětem projektu bylo i zpracování 

Záměru projektu pro podání žádosti o dotaci. 

Dne 14.12.2016 byla uzavřena smlouva o dílo se 

společností HBH Projekt spol. s r. o., 

 Rekonstrukce autobusového nádraží – vyčleněné 

prostředky nebyly použity, byly plánovány pro 

případnou finanční analýzu projektu zrealizo-

vaného z prostředků ROP Střední Morava. Po 

dobu udržitelnosti (5 let od ukončení realizace) 

bylo nutné podávat každoroční zprávu o udrži-

telnosti projektu s výkazem provozních příjmů  

a výdajů. Finanční analýza byla provedena bez-

platně. Období udržitelnosti již pominulo, 

 Energetická opatření ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu – 

akce byly spolufinancovány z OPŽP a ukončeny 

v 1. pololetí roku 2014. Projektové dokumentace 

a žádosti o dotace byly na základě smluvního 

vztahu zpracovány externí společností Rota-

Group s. r. o. Zbývá uhradit část plnění smlouvy 

za dotační management, 

 Revitalizace veřejných prostranství na území 

města Přerova – projekt se skládal ze 3 dílčích 

projektů: Úprava prostoru před pasáží, Úprava 

Horního náměstí a Úprava prostoru u restaurace 

Haná. Na projekt byla podána žádost o dotaci    

z ROP, kterou zpracovala externí společnost 

RPSC ideas, s. r. o. Na základě uzavřené man-

dátní smlouvy probíhala její dílčí plnění. Dohoda 

o ukončení této smlouvy byla uzavřena v roce 

2014 poté, co město odstoupilo od spolufinanco-

vání projektu z ROP Střední Morava. Finanční 

závazek ve výši 33 880 Kč, který je předmětem 

výše uvedené dohody, byl vyčleněn na úhradu 

externímu administrátorovi za dopracování žá-

dosti o dotaci a následné odstoupení od smlouvy. 

Faktura dosud dodavatelem vystavena nebyla, 

 Modernizace agendových informačních systé-

mů MMPr – předmětem projektu je zpracování 

studie proveditelnosti investiční akce pro podání 

žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP). Dne 30.12.2016 

byla uzavřena smlouva o dílo se společností 

Grant Thornton Advisory s. r. o. 

Úpravy vodohospodářsky významných a vodá-

renských toků 
 

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:               4 800 000,00 Kč 

Čerpání:                                              900 000,00 Kč 

% čerpání:                                          18,8 
 

Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu spo-

lupodílu města na realizaci akce Protipovodňová 

opatření na Nábř. E. Beneše v Přerově, která byla 

slavnostně zahájena dne 22.07.2016 a bude probíhat 

i v roce 2017. Zároveň byl do této částky zahrnut 

i podíl města na spolufinancování akce Bečva, Pře-

rov – protipovodňová ochrana nad jezem – nábřežní 

zídka Kazeto, která byla realizována ve 2. polovině 

roku 2016. Na základě dokumentů předložených 

žadatelem byla proplacena dotace v plné výši, tj. 

400 000 Kč. Investorem a žadatelem o dotaci 

z programu Ministerstva zemědělství bylo Povodí 

Moravy, s. p.  

 

Veřejné zakázky  
 

Rozpočet původní:                             300 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           336 300,00 Kč 

Čerpání:                                              260 944,73 Kč 

% čerpání:                                                    77,6 
 

Byly provedeny úhrady poplatků za povinná uve-

řejnění informací k veřejným zakázkám, konzultač-

ních, poradenských a právních služeb, zastupování 

zadavatele při výkonu práv a povinností podle záko-

na o veřejných zakázkách. Byly uhrazeny sankce 

uložené městu rozhodnutím Úřadu pro ochranu ho-

spodářské soutěže za porušení zákona o veřejných 

zakázkách, kterého se měl zadavatel dopustit v rám-

ci zadávacího řízení veřejné zakázky Rozvoj služeb 

eGovernmentu v obcích – technologické centrum 

ORP. 
 

Oddělení investic 
 

Oddělení vzniklo na základě změny organizační 

struktury MMPr k datu 01.09.2016 jako součást 

odboru řízení projektů a investic. V rámci samostat-

né působnosti provádí pro jednotlivé investiční akce 

stavebního charakteru nad 500 tis. Kč zajišťování 

všech stupňů projektové dokumentace, včetně pro-

jednání zadání přípravy projektové dokumentace 

a jejich kontroly. Při realizaci dotovaných investič-

ních akcí stavebního charakteru nad 500 tis. Kč 

spolupracuje s oddělením řízení projektů, veřejných 

zakázek a dotací, kdy plní funkci věcného gestora, 

tj. připravuje a předkládá požadavky a podklady 

potřebné pro zahájení přípravy a realizace zadáva-

cích řízení. Dále komplexně zabezpečuje investor-

skou činnost při realizaci staveb města od předání 

staveniště, přes technický dozor, přejímání prací, 

věcné a finanční plnění, reklamace, opravy projek-

tové dokumentace dle skutečného stavu až po 

předání stavby budoucímu uživateli.  
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Příjmová část rozpočtu 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             0,00 Kč 

Plnění:                                              150 000,00 Kč 

% plnění:                                              - 
 

Po veřejné soutěži na zhotovitele na akci Regene-

race sídliště Předmostí – 10. etapa, vybraný uchazeč 

VYSSPA Sports Technology s. r. o., odmítl součin-

nost k uzavření smlouvy, proto ke spolupráci vyzván 

uchazeč, který se umístil jako 2. v pořadí, spo-

lečnost NOSTA s. r. o. Zadavatel požadoval, aby 

uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících 

z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu, ve smyslu 

§ 67 zákona o veřejných zakázkách, která byla sta-

novena na částku 150 000 Kč. Jistota, poskytnutá 

uchazečem, který odmítl uzavřít smlouvu o dílo, 

propadla ve prospěch zadavatele. 
 

Výdajová část rozpočtu 
 

Projektové dokumentace (investice) 
 

Rozpočet původní:               2 135 300,00 Kč 

Rozpočet upravený                        17 881 200,00 Kč 

Čerpání:                              4 480 551,00 Kč 

% čerpání:                                         25,1 
 

Oddělení zajišťovalo v roce 2016 vypracování pro-

jektových dokumentací pro schválené investiční 

akce města určené k realizaci investic v příslušném 

kalendářním roce a další projektové dokumentace 

určené k realizaci v letech 2017 – 2019. Jedná se 

o projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí, vydání stavebního povolení a projekty 

pro zajištění výběru zhotovitele a pro provádění 

stavby. Projektové dokumentace byly zpracovány 

pro jednotlivé akce nad 500 tis. Kč, a to v souladu 

se schváleným plánem akcí nad 500 tis. Kč. 

Byly realizovány projektové dokumentace na akce 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská, 

ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice, Stavební úpravy 

ZŠ Za Mlýnem, DPS Trávník 1 – zateplení obvodo-

vého pláště, RPS – úpravy nástupního prostoru hřbi-

tova, ul. Prostějovská, Regenerace sídliště Budova-

telů – 1. etapa, Přemístění oddělení OPM a DSA do 

objektu ZŠ B. Němcové, Točna MAD Přerov IX-

Lýsky, ZŠ B. Němcové – výměna střešní krytiny, 

Zateplení DPS U Žebračky. 
 

Projektové dokumentace (ITI)  
 

Rozpočet původní:             2 880 400,00 Kč 

Rozpočet upravený             4 124 000,00 Kč 

Čerpání:                    72 600,00 Kč 

% čerpání:                            1,8 
 

V roce 2016 byl Odbor řízení projektů a investic 

usnesením Rady města Přerova pověřen vypracová-

ním projektových dokumentací na projekty ITI. 

Čerpány byly finanční prostředky na úhradu zpra-

covaných studií ZŠ Svisle, ZŠ Hranická – Předmostí 

a ZŠ Za Mlýnem.  

 

Akce nad 500 tis. Kč  
 

Na každou akci bylo úsekem veřejných zakázek pro-

vedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel a uzav-

řena smlouva o dílo. O stavu realizace jednotlivých 

akcí byla průběžně informována vedoucí odboru 

a náměstci primátora na pravidelných měsíčních 

poradách k investičním akcím.  

 

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku za ul. 

Žižkova 

Stavba byla zahájena v listopadu 2016. Předmětem 

plnění je rekonstrukce stávající komunikace spočí-

vající v provedení nových konstrukčních vrstev tak, 

aby konstrukce příjezdové komunikace odpovídala 

normovým parametrům. Šířkové poměry budou za-

chovány, dojde k rozšíření parkovacích ploch včet-

ně chodníků a navržení nového odvodnění včetně 

konečných terénních úprav. Navrženo je 20 šikmých 

parkovacích stání ze zámkové dlažby, z toho 1 stání 

pro tělesně postižené. Vzhledem k nepříznivým kli-

matickým podmínkám v závěru roku nebylo možné 

dokončit pokládku asfaltobetonových konstrukcí 

komunikace, proto byly stavební práce technickým 

dozorem stavby přerušeny a pokračovat budou na 

jaře 2017.  
 

Oprava komunikace ulic Hanácká a Kovářská 

v Popovicích 

Stavba řešila opravu stávající místní obslužné komu-

nikace a autobusové zastávky v obci Popovice. Jed-

nalo se o komunikaci v zastavěném území napojenou 

na místní silnici přicházející ze směru od místní 

části Přerova-Předmostí, Kočíře a procházející uli-

cemi Hanácká a Kovářská. Oprava spočívala v roz-

frézování stávajících vrstev komunikace a jejich na-

hrazení novými asfaltovými vrstvami ve stávajícím 

šířkovém a směrovém řešení. Výškové řešení bylo 

upraveno do nově navržené nivelety dle projektové 

dokumentace. Stavba byla dokončena v termínu dle 

uzavřené smlouvy a je zkolaudovaná.  
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Provizorní úprava MK, Čekyně, ul. U Rybníčku     

a Vinohrádky  

Projekt byl rozdělen na 3 etapy. Předmětem realiza-

ce byla Etapa I – ul. U Rybníčku o celkové délce 

úseku 155,65 metrů. Stávající vozovka vykazovala 

značné poruchy a nerovnosti povrchu. Komunikace 

slouží jako příjezdová a zásobovací cesta k rodin-

ným domům. Její oprava spočívala v rozfrézování 

vozovky, jejím urovnání a v položení nových asfal-

tobetonových vrstev ve stávajícím směrovém a šíř-

kovém řešení. Výškové řešení bylo mírně upraveno 

z důvodu lepšího odvedení srážkových vod. Po 

obvodu komunikace byl proveden pás z recyklátu   

v tloušťce 10 cm. Stavba byla dokončena v termínu 

a předána majetkovému správci do užívání.  

 

Lávka U Tenisu  

Předmětem investiční akce byla realizace stavby, 

která spojila oblasti U Tenisu s areálem Laguny 

a přilehlou rekreační oblastí. Stávající lávka byla 

odstraněna a nová lávka se stala důležitým propoje-

ním i v rámci systému cyklistických stezek. Stavba 

slouží pouze pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a pro 

integrační záchranný systém. Lávka je osvětlena 

novým veřejným osvětlením (VO). Vlastní stavba 

byla dokončena a předána do užívání v roce 2015, 

v roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na 

úhradu nákladů plynoucích z uzavřené nájemní 

smlouvy s Povodím Moravy s. p. 

 

Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižo-

vatky Želatovská  

Předmětem stavby byly úpravy vodorovného do-

pravního značení, doplnění hmatových prvků do 

stávajících chodníků a realizace svislého dopravního 

značení provozu na této komunikaci. Cílem bylo 

oddělení cyklodopravy od pěších, a to realizací 

úpravy varovných a signálních pásů v místech pře-

chodů pro chodce, včetně úprav ostrůvků v komu-

nikaci. Nově vytvářené přejezdy pro cyklisty jsou 

v šíři 2,5 m. Dále zde byl umístěn krátký zpomalo-

vací práh před přechodem pro chodce v ulicích 

Petřivalského a Želatovská. Stavba byla dokončena 

v roce 2016 a na její realizaci byla Olomouckým 

krajem poskytnuta dotace. 

 

Regenerace sídliště Předmostí – 10. etapa  

Navrhovaná stavba řešila úpravu chodníků, komuni-

kací, parkovacích možností pro osobní vozidla, 

doplnění mobiliáře, obnovu VO, sadové úpravy 

a zejména modernizaci 2 zastaralých dětských hřišť. 

Herní prvky byly voleny tak, aby splňovaly poža-

davky zadavatele na snadnou údržbu, odolnost 

proti vandalismu a aby byly v rámci sídliště uni-

kátní. Oplocení hřišť bylo navrženo jako vysoce 

odolné s kvalitními montážními spoji, které odolají 

nárazům míče bez rezonujících vibrací a tím zby-

tečně zvýšené hladiny hluku. Dále byla v prostoru 

mimo hřiště umístěna lanová pyramida, okolo hřiště 

na míčové hry byla vybudována krátká dráha pro 

malé děti (inline/cyklo). Stávající zeleň byla dopl-

něna o novou výsadbu. Realizace této akce, na 

kterou město získalo dotace ve výši 4 mil. Kč od 

Ministerstva pro místní rozvoj, byla dokončena 

v prosinci 2016.  Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

 
 

Oprava komunikací a chodníků  

Jednalo se o rekonstrukce komunikací a chodníků 

v Přerově a jeho místních částech. Stavební práce 

byly dokončeny koncem roku 2015, v rozpočtu roku 

2016 byly ponechány finanční prostředky na úhradu 

objednaných geometrických plánů pro zápis staveb 

do katastru nemovitostí a pro úhradu uplatněných 

pozastávek a závazků.  

 

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. Akce byla rozdělena na 3 níže 

uvedené samostatné části: 

 veřejná prostranství – PD rekonstrukce komuni-

kací a zpevněných ploch, Jižní čtvrť I., II.,  

 parkoviště podél ulic Durychova a Lančíkových, 

 rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti I.  

Stavba byla spolufinancována ze zdrojů EU, ze 

strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím IOP a byla dokončena 25.11.2015. 

V roce 2016 byly hrazeny náklady spojené s dopl-

něním chybějícího mobiliáře a realizací stavebních 

úprav, které nebyly součástí položkového rozpočtu 

původní stavby. Jednalo se o dodávku a montáž 

kalových košů do nových uličních vpustí budova-

ných v rámci stavebních úprav. 

 

Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem – energetická 

opatření 

Cílem stavebních úprav bylo snížení energetické 

náročnosti provozu školy. Předmětem realizace byly 

úpravy pavilonů učeben I. a II. stupně areálu školy 

dle energetického auditu. V obou pavilonech byla 

osazena nová okna s izolačními dvojskly, prosklená 

sestava u hlavního vstupu a nové vstupní dveře, 

provedeno zateplení objektů školy tepelným 

izolantem. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 

2016 s termínem dokončení do 153 kalendářních 

dnů od převzetí staveniště zhotovitelem a probíhaly 

za provozu školy. Vzhledem k nepříznivým klima-
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tickým podmínkám pro dokončení barevné fasády 

vnitřního atria byly stavební práce přerušeny a bu-

dou pokračovat na jaře 2017. Stavební úpravy byly 

realizovány bez vzduchotechniky 

 

Stavební úpravy proluky, ulice Bratrská, Přerov  

Úprava proluky byla navržena v ulici Bratrská v Pře-

rově mezi stávajícími obytnými domy a zahrnovala 

výstavbu kontejnerového stání a rekonstrukci 

a zpevnění stávající plochy, včetně předláždění 

přilehlého chodníku. Součástí stavby byla demolice 

stávající trafostanice, demolice stávajícího plotu 

z vlnitého plechu a jeho nahrazení pletivovým s ne-

průhlednými sítěmi, demolice stávajícího zděného 

plotu u kontejnerového stání, výstavba nového oplo-

cení kontejnerového stání s výplní z tahokovu, 

odstranění stávajících dřevin a výsadba nových 

listnatých stromů a živého plotu z ptačího zobu. 

Stavba byla dokončena v květnu 2016 a předána 

majetkovému správci do užívání.  
 

 
 

Stavební úprava chodníku a zastávky ul. Na 

Návsi, Žeravice  

Důvodem stavební úpravy bylo značné poškození 

stávajícího chodníku z betonových dlaždic. Nový 

chodník byl proveden s krytem ze zámkové dlažby 

v šířce 1,55 m a délce 79,98 m. Součástí návrhu 

bylo rozšíření chodníku v úseku nástupiště auto-

busové zastávky a zřízení místa pro přecházení 

chodců včetně úpravy chodníku na protilehlé straně 

komunikace tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb 

chodců v centrální části obce s přístupem k zastávce, 

úřadovně i kapli. Stavba byla zkolaudována a pře-

dána majetkovému správci.  

 

MŠ Máchova 8 – oprava střechy  

Předmětem realizace stavebních úprav na objektu 

byly práce spočívající ve výměně stávající střešní 

krytiny a opravě poškozených částí střechy, zate-

plení části šikmé střechy, zdí mezi šatnou a půdou 

a stropu mezi 2. nadzemním podlažím (NP) a pro-

storem půdy. Stávající střešní konstrukce byla 

v havarijním stavu a byla nutná její výměna. Stavba 

byla zahájena v říjnu, dokončena v prosinci a ná-

sledně předána do užívání. 

Prezentace archeologických nálezů v Přerově  

V rámci stavby byly realizovány zpevněné plochy, 

zdi s expozicí, symbolické solitérní prvky vyznaču-

jící obrys kostela, vegetační a terénní úpravy a tech-

nická infrastruktura. Na části území se nacházela 

zpevněná, dlážděná plocha. V místě nálezu původní 

modlitebny byl její obrys vyznačený pomocí prefa-

brikovaných betonových dlaždic částečně zapuště-

ných do terénu. V blízkosti modlitebny (v místě 

původní zvonice) byl postaven samostatně stojící 

pilíř. V místě původní bratrské školy byl původní 

půdorys vyznačen pomocí zpevněné plochy rozdě-

lené betonovou zdí na část obrácenou k městu a na 

část obrácenou k řece. Betonové zdi tvoří podklad 

pro vlastní expozici. Mezi školou a modlitebnou byla 

odkryta autentická štětová cesta. Stávající dlážděná 

plocha byla zachována s drobnými tvarovými úpra-

vami směrem ke škole. Stavební práce byly dokon-

čeny v červenci 2016 a stavba byla zkolaudována 

a předána majetkovému správci. 

 
Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor 

zámku v Přerově  

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, 

služby a stavební práce nezbytné pro vytvoření ko-

munikačního centra pro návštěvníky Muzea Komen-

ského v Přerově, p. o., v prostorách zámku na Hor-

ním náměstí. Úpravami bude dotčen prostor poklad-

ny a respiria, prostor před pokladnou a ve vstupním 

průjezdu. V I. pololetí 2016 proběhla opakovaně 

veřejná soutěž na zhotovitele, ale zakázka byla zru-

šena z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření 

smlouvy, nové výběrové řízení bude provedeno po 

úpravě projektové dokumentace pro provádění stav-

by a bude realizováno v roce 2017. 

 

Restaurování stropní dekorativní malby v bý-

valé kapli objektu zámku  

Práce zahrnovaly pořízení fotodokumentace v prů-

běhu restaurátorského zákroku, stavbu celoplošného 

lešení či pojízdných segmentů lešení, průzkum UV 

luminiscence a sondážní průzkum ve vrstvě přemal-

by, zákalů a nečistot a následně jejich postupné sní-

mání, aby byl odkryt originál, redukci nevhodných 

tmelů, upevnění defektů uvolněné omítky od pod-

ložního zdiva (injektáže), fixaci původní dochované 

malby, reverzibilní vytmelení defektů a viditelných 

rušivých trhlin, retuš, závěrečnou fixaci a ochrannou 

otěruvzdornou vrstvu. Výmalba byla provedena 

technikou secco z doby klasicismu. V minulosti již 

byla malba restaurována, ale znovu se negativně 

projevily ztmavlé retuše, zšedlé a zbělelé zákaly, 

ulpěné povrchové nečistoty a trhliny ve zdivu. 

Restaurátorské práce byly zahájeny v březnu a do-

končeny v listopadu dle uzavřené smlouvy o dílo. 

Na tuto investiční akci byla získána státní podpora. 
 

Odbahnění jezírka u ORNIS  

Na základě požadavku vedoucího ornitologické sta-

nice a zdůvodnění nutnosti vyčištění jezírka ležícího 

v areálu ornitologické stanice od nánosů bahna byla 
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vypracována projektová dokumentace pro realizaci 

jeho vyčištění. Jedná se o 2 jezírka, která jsou silně 

zanášena opadem listí z okolních stromů, ale v nej-

větší míře byla zanesena naplaveninami při povod-

ních v roce 1997 a 2010. Celkové nánosy se pohy-

bují od 50 cm do 100 cm a malý vodní sloupec, 

zejména v letních měsících, způsobuje kyslíkový 

deficit a několikráte zde došlo k úhynu ryb. Obě 

jezírka jsou významným krajinným prvkem, ale také 

významnou pomůckou pro výuku jak na středisku 

volného času Atlas/Bios, tak i při programech na 

ornitologické stanici. Z důvodu výskytu chráněných 

druhů živočichů v jezírku je však možné realizovat 

vyčištění jen v měsících září – říjen. Vzhledem 

k malému objemu bahna nelze dosáhnou na dotaci.  
 

Energetická opatření Městského domu v Pře-

rově  
Předmětem realizace jsou stavební úpravy objektu 

Městského domu v Přerově dle energetického po-

sudku z důvodu snížení energetické náročnosti, 

spotřeb energií na vytápění a přípravu teplé užit-

kové vody v objektu. Plánované stavební úpravy 

spočívají v zateplení vnějších obvodových stěn, 

viditelné části jižního štítu ze strany dvora a ploché 

střechy nad 1. NP. Fasáda bude upravena tenko-

vrstvou silikonovou probarvenou omítkovinou, 

v objektu dojde k výměně dřevěných oken za okna 

s izolačním dvojsklem a k výměně dřevěných dveří 

v průjezdu. Nové výplně okenních a dveřních otvorů 

jsou navrženy jako dřevěné výrobky. Součástí ener-

getických opatření je realizace zateplení podlahy 

půdy. Stavba byla zahájena v listopadu 2016 

s termínem dokončení do 240 kalendářních dnů. Na 

tuto akci bylo požádáno o dotaci ze SFŽP.  

 

Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc  

Předmětem stavby je realizace přeložky VO s umí-

stěním 13 nových stožárů do přilehlých chodníků 

v ulici Svépomoc. Akce bude zahájena po výběru 

zhotovitele a v koordinaci se stavbou kabelizace 

nízkého napětí vedení ČEZ Distribuce, za předpo-

kladu dořešení majetkových poměrů dotčených 

pozemků ČEZ Distribuce.  

 

Odstranění stavby vodního prvku – kašny u re-

staurace Haná vč. úprav 

Předmětem realizace bylo odstranění bývalé vodní 

nádrže, zejména asfaltové vrstvy dna v mocnosti 

100 mm a odvezení nebezpečného odpadu na 

skládku. Po odstranění této vrstvy bylo rozrušeno 

dno nádrže a šachet, aby bylo zajištěno vsakování 

dešťových vod. Rozrušená místa byla vyplněna 

propustnou štěrkovitou zeminou a betonovým recy-

klátem získaným z demolice horní části stěn nádrže 

a ze vsakovacích rýh. Následně byl demontován 

kamenný obklad u betonových hlav. Po odstranění 

jednotlivých konstrukcí došlo k zasypání propust-

nými zeminami až do výšky odbouraných konstruk-

cí. Na tento zásyp byla rozprostřena ornice a ta byla 

oseta travním semenem. Součástí bouracích prací 

bylo taktéž odstranění ocelového zábradlí lemu-

jícího nádrž při její jižní straně, včetně jejich 

základových konstrukcí. Součástí požární nádrže 

byl železobetonový podstavec se čtyřmi pískovco-

vými plastikami, které byly odvezeny na nové místo 

u hradební zdi při ulici Spálenec. V roce 2016 byla 

dokončena stavební část zakázky a předána do 

užívání majetkovému správci. 

 

MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť  

Předmětem plnění byly stavební úpravy dvou scho-

dišť do 2. patra objektů MŠ Na Odpoledni. Stáva-

jící schodiště byla odstraněna a nahrazena novými, 

včetně opláštění vnějších stěn schodišť bezpečnost-

ním sklem. Cílem stavebních úprav bylo zajištění 

bezpečného pohybu rodičů s dětmi po schodištích. 

Stavba byla zahájena v červenci a dokončena v září. 

Po kolaudaci byla schodiště předána majetkovému 

správci do užívání. 

 

 
 

Demolice bytových domů na ulici Škodova 

v Přerově  

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava zaned-

baného veřejného prostranství ve Škodově ulici tak, 

aby lokalita nadále nehyzdila přednádražní prostor. 

Jedná se o soubor čtyř samostatně stojících budov 

dlouhodobě neobývaných – vybydlených. V rámci 

bouracích prací bude provedeno zasypání suterén-

ních prostor stavebním recyklátem po úroveň cca 

0,5 m pod přilehlý terén a následně navezena zemina 

s výsevem travního semene. Součástí demoličních 

prací je odpojení objektu od inženýrských sítí 

a odstranění náletové vegetace kolem domů pro 

potřeby provedení demolice, na kterou je vypra-

cována dokumentace bouracích prací pro odstranění 

stavby a je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.  

 

 
 

 

Zprávu podala: Ing. Ivana Pinkasová 

vedoucí odboru řízení projektů a investic 
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Oddělení majetkoprávní 
 

Oddělení spravovalo služby a práce nevýrobní pova-

hy, různé finanční výlohy, tj. platby za vyhotovení 

geometrických plánů a znaleckých posudků při pro-

deji pozemků, za zveřejnění inzerátů v tisku na výbě-

rová řízení, platby nájemného za užívání pozemků 

statutárním městem, dále platby daní z převodu 

nemovitostí, úhrady za výkupy pozemků, případně 

budov do majetku statutárního města Přerova. 

V roce 2016 oddělení zpracovalo: 

 557 předloh pro schůze Rady města Přerova, 

 119 předloh do Zastupitelstva města Přerova, 

 306 předloh pro jednání Komise pro projedná-

vání záměrů ve věcech majetkových, 

 165 majetkoprávních smluv,  

 14 dodatků ke smlouvám,  

 19 smluv o dílo.  

Dále bylo vystaveno 95 objednávek a likvidováno 

197 faktur. 

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 

jen 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 ma-

jetkové podstaty dlužníka. Tato žaloba byla zamítnuta 

a žalobce podal 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, 

jehož obsahem byly následující možnosti řešení 

předmětného sporu:  

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 

obsahovalo mj. podmínky navržené statutárním 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Blahoslavova 3 telefon: 581 268 111 

(36) 

 

 

  

vedoucí odboru 

(1) 

 

oddělení majetkoprávní 

(9) 

oddělení správy   

ostatního majetku             

a komunálních služeb 

(8) 

 

oddělení bytové správy 

                                 (13) 

 

oddělení správy budov 

(4) 

 

sekretariát 

(1) 
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městem Přerovem s tím, že mezi městem a vybra-

ným investorem by byla uzavřena dohoda 

o narovnání, ve které by bylo dohodnuto, že se 

vybraný investor stane vlastníkem předmětných 

nemovitostí za jím nabídnutou kupní cenu, která 

by byla zaplacena do majetkové podstaty dluž-

níka a vypořádána 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. Dne 31.08.2015 byl žalobci doru-

čen společností HSP & Partners advokátní kancelář 

v. o. s., pověřené k přípravě dokumentace pro vyhlá-

šení transparentního výběrového řízení, mimo jiné 

návrh kupní smlouvy na převod souboru nemovitých 

věcí na ul. Škodova mezi prodávajícím a osobou vy-

branou ve výběrovém řízení jako kupujícím a návrh 

dohody o narovnání.  

Dne 04.02.2016, přijala Rada města Přerova usnese-

ní, kterým uložila náměstkovi primátora Ing. Petru 

Měřínskému jednat s insolvenčním správcem dluž-

níka OPERA Bohemia, s. r. o. „v likvidaci“ o mož-

nostech úplatného nabytí souboru nemovitých věcí, 

které se nachází na ul. Škodova v Přerově, do vlast-

nictví statutárního města Přerova, a to za maximální 

částku 2,5 mil. Kč.  

Na základě dalších jednání a úkonů v této záležitosti 

požádaly strany sporu Vrchní soud v Olomouci, 

který nařídil k projednání odvolání žalobce na 

21.06.2016, o odročení nařízeného jednání na neur-

čito s tím, že nejpozději do 3 měsíců bude soudu 

podána zpráva o stavu mimosoudního jednání.  

V návaznosti na výše uvedenou žádost bylo jednání 

odročeno na 04.10.2016. 

Dne 19.09.2016 schválilo Zastupitelstvo města Pře-

rova uzavření dohody o narovnání a kupní smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že součástí dohody byl závazek 

žalobce na zpětvzetí odvolání proti rozsudku Kraj-

ského soudu v Ostravě a s ohledem na skutečnost, 

že finální podpis smluv měl být ze strany statutár-

ního města Přerova realizován teprve v týdnu od 

03.10.2016, byl požádán Vrchní soud v Olomouci 

o odročení nařízeného jednání na neurčito. Žádosti 

bylo vyhověno a jednání o odročeno na 22.11.2016. 

Dne 12.10.2016 uzavřeli Mgr. Marek Vlk jako insol-

venční správce dlužníka OPERA Bohemia s. r. o.,     

a statutární město Přerov dohodu o narovnání a kupní 

smlouvu, na jejímž základě statutární město Přerov 

koupilo soubor nemovitých věcí v ul. Škodova v Pře-

rově za celkovou kupní cenu ve výši 3 270 005 Kč.  

Vzhledem k tomu, že podmínkou nabytí účinností 

výše uvedených smluv bylo mimo jiné jejich schvá-

lení insolvenčním soudem, byly tyto zaslány Kraj-

skému soudu v Ostravě. Na základě usnesení insol-

venčního soudu, který usnesením ze dne 14.11.2016 

vyslovil souhlas s dohodou o narovnání a kupní 

smlouvou, byl podán návrh na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí, a tento dne 15.12.2016 

povolen. Téhož dne požádali advokáti účastníků 

řízení Vrchní soud v Olomouci o odročení jednání 

o odvolání statutárního města Přerova nařízeného na 

22.11.2016. Vrchní soud v Olomouci odročil projed-

nání odvolání na 13.12.2016 a následně, s ohledem 

na očekávané zpětvzetí odvolání ze strany statutár-

ního města Přerova, toto jednání odvolal.  

Dne 15.12.2016, kdy byl na základě kupní smlouvy 

povolen vklad vlastnického práva do katastru nemo-

vitostí, vzalo statutární město Přerov v souladu s do-

hodou o narovnání, zpět své odvolání proti rozhod-

nutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olo-

mouci, jímž byla zamítnuta žaloba statutárního města 

Přerova na vyloučení nemovitých věcí z majetkové 

podstaty dlužníka, žalobu o určení pravosti popřené 

nevykonatelné pohledávky ve výši 3 040 179,10 Kč 

a žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné 

pohledávky ve výši 500 000,00 Kč, obě vedené 

u Krajského soudu v Ostravě.  
 

Dne 10.10.2016 byla vůči statutárnímu městu Přerov 

podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení, 

které mělo vzniknout tím, že město užívá pozemky 

p. č. 5215/26 a p. č. 5215/27 v k. ú. a obci Přerov 

(veřejná zeleň a přístupová komunikace ke garážím 

v ul. Kabelíkova), ve spoluvlastnictví H. A., P. H., 

P. K., P. L. a M. H., bez řádné nájemní či jiné 

smlouvy, tedy tzv. bez právního titulu. 

První jednání před Okresním soudem v Přerově se 

uskutečnilo dne 06.12.2016. Na něm se strany sporu 

dohodly, že se pokusí vyřešit věc smírnou cestou, 

tedy uzavřením mimosoudní dohody. Odbor správy 

majetku a komunálních služeb vytipoval pozemky 

vhodné pro případnou směnu a za tímto účelem 

zadal dne 03.01.2017 znalci Ing. Danu Hosovi zpra-

cování znaleckého posudku. 

 

Příjmová část rozpočtu 
 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:          1 000,00 Kč 

Plnění:               570,00 Kč 

% plnění:                57,0 
 

Jednalo se o příjmy za ověřování podpisů.  
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Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:          9 000,00 Kč 

Plnění:            8 470,00 Kč 

% plnění:                94,1 
 

Jednalo se o přijatou paušální platbu za pořádání 

pravidelných městských trhů a jarmarků. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby 

aj.) 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        10 000,00 Kč 

Plnění:          10 406,00 Kč 

% plnění:              104,0 
 

Jednalo se o přijaté platby za uskutečněná výběrová 

řízení na pronájem nebytových prostor Žerotínovo 

nám. 44, pozemek p. č. 3091/1, pacht k. ú. Lověšice 

a nájem garáže v ulici Škodova. 
 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 
 

Rozpočet původní:      700 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      700 000,00 Kč 

Plnění:        777 039,52 Kč 

% plnění:              111,0 
 

Jednalo se o příjmy za zřízení služebnosti na pozem-

cích ve vlastnictví statutárního města Přerova. V roce 

2016 byly zřízeny služebnosti na pozemcích p. č: 

 5088/2, 3, 5097, 6568/1, 11, 6585/1, 2, 6586, 

6877/17, 6577/25, 26, 196, 199, 265, 266, v k. ú. 

Přerov (Česká telekomunikační infrastruktura    

a. s.)                                                251 520,00 Kč 

 266, 4219/1, 4221, 4222/1, 5096, 6714/1, 4, 5, 

6552/22, 6568/11, 6577/265, (VaK Přerov, a. s.) 

                                                             171 450,00 Kč 

 5176/45, 49, 5209/74 v k. ú. Přerov (RWE GaS 

Net s. r. o.)                                     95 200,00 Kč 

 5088/2, 5097, 6568/1, 6585/1, 6586 k. ú. Přerov 

(Nej.cz s. r. o.)                      47 760,00 Kč 

 5097, 6088/1, 4117, 4118 v k. ú. Přerov (Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s.) 15 750,00 Kč 

  526/5 v k. ú. Předmostí (ČEZ Distribuce a. s.) 

                       14 010,00 Kč 

 526/1, 541/1, 633/40, 41 v k. ú. Předmostí (ČEZ 

Distribuce a. s.)                                10 340,00 Kč 

 6633/1 v k. ú. Přerov (ŘSD ČR)      10 000,00 Kč 

 4135/10, 7279/5 v k. ú. Přerov (ČEZ Distribuce 

a. s.)                                                    8 080,00 Kč 

 4117, 4118, 6588/1 k. ú. Přerov (M. O.)  

                                                                 5 360,00 Kč 

 6552/22, 6568/1 k. ú. Přerov (PRECHEZA a. s.) 

                                                                 3 960,00 Kč 

 555 v k. ú. Předmostí (RWE GaS Net s. r. o.) 

                                                                 3 100,00 Kč 

Na věcná břemena byly povětšinou uzavírány smlou-

vy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břeme-

ne, čímž investor má zajištěn vztah k pozemku pro 

realizaci plánované investice. Investor však nedokáže 

dopředu avizovat termín skutečné realizace ani dobu 

dokončení a uzavření "ostré smlouvy o zřízení věc-

ného břemene" a tím i úhrady platby za jeho zřízení.  
 

Příjmy z pronájmu pozemků 
 

Rozpočet původní:                            2 919 200,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 919 200,00 Kč 

Plnění:                                               2 722 860,12 Kč 

% plnění:                                                       93,3 
 

Jednalo se o příjmy za pronájem pozemků pod auto-

busovým nádražím společnosti SAD Trnava, a. s., za 

pronájmy pozemků nebo jejich částí v majetku města, 

a to například k zahrádkářským účelům, pozemků 

pod garážemi, pozemků užívaných pro umístění pro-

dejních stánků a pro reklamní účely.  
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        20 000,00 Kč 

Plnění:          22 600,00 Kč  

% plnění:              113,0 
 

Jednalo se o příjmy za pronájem parkovacích karet 

v Galerii Přerov. 
 

 
 

Přijaté pojistné náhrady 
 

Rozpočet původní:                              100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   153 500,00 Kč 

Plnění:                     363 003,00 Kč 

% plnění:                           236,5  
 

Jsou zde zahrnuty příjmy ze škodních událostí. Vy-

soké přeplnění je způsobeno tím, že bylo řešeno více 

škodních událostí v souvislosti s dopravními neho-

dami a také tím, že se v příjmech promítlo pojistné 

plnění za totální škodu na vozidle (94 000 Kč). 

Celkem bylo řešeno 30 škodních událostí týkajících 

se škod na majetku města, např. poškozeného veřej-

ného osvětlení, dopravního značení, zahrazovacích 

sloupků, vozidel, vodovodní škody v nebytových 

prostorech, odcizené plastové nádoby, posprejovaná 

fasáda kina Hvězda a pilíře mostu u loděnice aj. 

Pojistné plnění zaslané pojišťovnou činilo celkem 

363 003 Kč, přičemž celková výše škod 462 915 Kč. 
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Mimo jiné byly řešeny 4 škodní událostí na majetku 

třetích osob, např. za poškozené hrobové místo, zate-

čení do bytu, poškození fasády domu a úraz na 

komunikaci. Škodní události byly odškodněny pojiš-

ťovnou v celkové výši 33 826 Kč. 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               82 700,00 Kč 

Plnění:                                                    34 833,00 Kč 

% plnění:                                                       42,1 
 

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:   1 600 000,00 Kč 

Plnění:     1 635 891,00 Kč 

% plnění:             102,2 
 

Jednalo se o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich 

částí za účelem výstavby rodinných domů, garáží, 

provozních staveb firem, rozšíření vlastnických par-

cel 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 

2016 byly prodány například tyto pozemky: 

 p. č. 6577/178 včetně jiné stavby č. p. 3467 na p. 

č. 6577/178 v k. ú. Přerov, a 1538/23 včetně jiné 

stavby č. p. 250 na p. č. 1538/23 v k. ú. Žeravice 

(TSMPr, s. r. o.)                             950 000,00 Kč 

 p. č. 937/4 a část p. č. 760/1, oba v k. ú. Čekyně 

                     181 855,00 Kč 

 p. č. 151/8 v k. ú. Vinary                 92 000,00 Kč 

 část p. č. 677 v k. ú. Čekyně            91 200,00 Kč 

 část p. č. 72/1 dle geometrického plánu (GPL) 

72/3 v k. ú Lověšice u Přerova        54 000,00 Kč 

 p. č. 3091/11 v k. ú. Přerov              34 122,00 Kč 

 p. č. 2625/2, 23 v k. ú. Přerov          23 300,00 Kč 

 část p. č. 2495 v k. ú. Přerov            21 300,00 Kč 

 p. č. 641 v k. ú. Čekyně                   21 000,00 Kč 

 část p. č. 6577/2 v k. ú. Přerov 

     (Havel servis s. r. o.)          8 400,00 Kč 

 část p. č. 3118/3 v k. ú. Přerov         8 287,00 Kč 

 části p. č. 594 a 67/1 v k. ú. Předmostí  

      (ČEZ Distribuce a. s.)                       8 280,00 Kč 

 část p. č. 1323/2 dle GPL p. č. 1323/3 v k. ú. 

Žeravice (ČEZ Distribuce a. s.)         5 100,00 Kč 

 část p. č. 3619/1 dle GPL p. č. 3619/5 v k. ú. 

Přerov           3 660,00 Kč 

 p. č. 510/11  v k. ú. Předmostí (Emos s. r. o.) 

                         2 800,00 Kč 

 části p. č. 5297/2 a 5297/14 v k. ú. Přerov 

                                       2 500,00 Kč 

 část p. č. 5297/2 dle GPL p. č. 5297/121, 122 

v k. ú. Přerov                                      2 500,00 Kč 

Výdajová část rozpočtu 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

 

Rozpočet původní:   3 250 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   4 010 500,00 Kč 

Čerpání:                  3 567 239,90 Kč 

% čerpání:                88,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady 

vlastníkům pozemků, kteří zřizují služebnost práva 

přístupu a příjezdu pro statutární město Přerov za 

účelem údržby a opravy zařízení v majetku města, 

poplatek za parkovací karty Galerii Přerov, nájemné 

za městem užívané pozemky na základě uzavřených 

nájemních smluv, případně úhradu za užívání po-

zemků bez právního důvodu a náklady řízení ve věci 

žaloby o určení pravosti popřené pohledávky Opera 

Bohemia. Dále byly hrazeny náklady za zveřejnění 

inzerátů na výběrová řízení, nabídky volných pozem-

ků pro využití k zahrádkářským účelům v regionál-

ních denících, na internetové adrese České pošty 

s. p., hrazeny byly znalecké posudky a geometrické 

plány vyhotovované jednak na základě vyřizování 

došlých žádostí o prodej nemovitostí ve vlastnictví 

města a jednak dle vzniklých potřeb ocenění nemo-

vitostí v majetku města, dále daně z převodu nemo-

vitostí, které vyměřil Finanční úřad v Přerově městu 

jako prodávajícímu za uskutečněné prodeje nemovi-

tostí, případně jako ručiteli při odkoupení nemovi-

tostí do jeho majetku, když prodávající neuhradil daň 

z převodu. Rovněž se jednalo o úhrady za převody 

pozemků z vlastnictví občanů do vlastnictví města. 

V roce 2016 byly realizovány výkupy pozemků p. č.: 

 1486 v k. ú. Dluhonice (V. H.)      277 125,00 Kč 

 60 v k. ú. Dluhonice (J. N., M. N.)  74 900,00 Kč 

 5781/16 v k. ú. Přerov (Jednota Uherský Ostroh) 

                                                               57 980,00 Kč 

 4131/2 v k. ú. Přerov (R. D.)           57 110,00 Kč 

 1024 v k. ú. Újezdec (L. M.)           35 136,00 Kč 

 1024 v k. ú. Újezdec  (L. J.)            35 136,00 Kč 

 450/7, 450/8 v k. ú. Lověšice (K. J. a P. Š.)   

                                                               27 950,00 Kč 

 6850/6 v k. ú. Přerov (D. K.)             9 600,00 Kč 

 6850/6 v k. ú. Přerov (I. D.)               9 600,00 Kč 

 1260/4 v k. ú. Újezdec u Přerova (M. D.)  

       6 000,00 Kč 

Dále byly realizovány výkupy pozemků v k. ú. Vinary 

(Ministerstvo obrany ČR) v hodnotě 47 600 Kč. 

 

Pojištění funkčně nespecifikované 
 

Rozpočet původní:  6 450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               6 450 000,00 Kč 

Čerpání:                 6 411 774,00 Kč 

% čerpání:               99,4 

 

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění 

majetku města včetně spolupojištěných subjektů na 

základě uzavřených pojistných smluv, havarijní po-

jištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti 
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za škodu způsobenou provozem vozidel a odpověd-

nosti za újmu, pojištění lesních porostů a pojištění 

hospodářských zvířat. Dále byly finanční prostředky 

použity na výplatu spoluúčastí v souvislosti s řeše-

ním 4 škodních událostí  v důsledku škod způsobe-

ných na majetku občanů. 

 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 530) 
 

Koupě hotelu Strojař 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:              42 117 100,00 Kč 

Čerpání:                42 117 064,00 Kč 

% čerpání:                           100,0 
 

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 Zastupi-

telstva dne 07.09.2015. Z finančních prostředků byla 

hrazena kupní cena za nemovitost včetně pozemku, 

movitého majetku a daně z nabytí nemovitých věcí 

ve výši 1 617 064 Kč.  
 

 
 

Převod pozemků ul. Škodova 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   3 270 000,00 Kč 

Čerpání:     3 270 005,00 Kč 

% čerpání:              100,0 
 

Statutární město Přerov koupilo soubor nemovitých 

věcí v ul. Škodova p. č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 

804, 805/1, 2 v k. ú. Přerov, za celkovou kupní cenu 

3 270 005 Kč na základě schválení dohody o narov-

nání a kupní smlouvy Krajským (insolvenčním) sou-

dem v Ostravě. 
 

Oddělení správy budov 
 

Oddělení zajišťovalo správu a provoz domovního 

majetku statutárního města Přerova. Jednalo se 

zejména o provádění údržby a opravy nemovitostí ve 

správě odboru správy majetku a komunálních služeb 

– kapličky, úřadovny, hasičské zbrojnice a další vy-

brané nemovitosti jako např. Chemik, Chemoprojekt, 

Městský dům, zámek. Z provozních nákladů se 

jednalo hlavně o úhradu nákladů za energie – vodu, 

teplo, plyn, elektrickou energii, telekomunikační 

poplatky a jiné. U stavebních oprav hradil běžné 

opravy nájemce (pokud byl obecní majetek pronajat), 

opravy nad rámec běžné údržby hradil pronajímatel, 

tedy město. 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 mo-

mentální závadu či problém, ale v konečném důsled-

ku nejde o řešení dlouhodobé a především efektivní. 

V případě provádění oprav po haváriích se hledala 

taková řešení, aby odstranění havárie bylo trvalého 

charakteru. V roce 2016 byly(o): 

 zpracovány 2 projektové dokumentace, 

 uzavřeno 6 smluv o dílo, 

 vystaveno 276 objednávek, 

 likvidováno 694 faktur.  
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:        20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        52 000,00 Kč 

Plnění:          62 683,20 Kč 

% plnění:                           120,5 
 

Jednalo se o přefakturace energií v objektu kina 

Hvězda. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie 

v galerii) 
 

Rozpočet původní:      150 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      150 000,00 Kč 

Plnění:                     110 831,94 Kč 

% plnění:                73,9 
 

Jednalo se o přefakturace energií v galerii. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:      550 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      600 000,00 Kč 

Plnění:                    704 705,09 Kč 

% plnění:              117,4 
 

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:                524 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:      559 700,00 Kč 

Plnění:        523 632,00 Kč 

% plnění:                93,6 
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Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv uzavře-

ných na pronájem nebytových prostor v majetku 

města (autobusové nádraží).  
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí (kina aj.) 
 

Rozpočet původní:        20 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:        20 800,00 Kč 

Plnění:                      20 806,00 Kč 

% plnění:                           100,0 
 

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 

na pronájem nebytových prostor v majetku města 

(kino Hvězda a trafostanice na pozemku p. č. 2185/1 

v k. ú. Přerov) 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí (zámek, TGM 8) 
 

Rozpočet původní:                1 299 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 334 000,00 Kč 

Plnění:                  1 297 955,00 Kč 

% plnění:                97,3 
 

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 

na pronájem nebytových prostor v majetku města.  

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:            0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                  32 000,00 Kč 

Plnění:                       38 000,00 Kč 

% plnění:              118,8 
 

Položka zahrnuje jednorázové příjmy za pronájem 

kulturních domů a úřadoven. 
 

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 

(plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice, zimní 

stadion Přerov včetně sportovní haly). 
 

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:                4 641 600,00 Kč 

Rozpočet upravený:                4 641 600,00 Kč 

Plnění:                  5 133 144,54 Kč 

% plnění:              109,4 
 

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv na pro-

nájem nebytových prostor v majetku města a pro-

nájem plynárenských zařízení. K vyššímu plnění roz-

počtu došlo v souvislosti s hrazením nájmu za objekt 

Chemik, který hradila První KPU, s. r. o. S příjmem 

za pronájem tohoto objektu nebylo v návrhu rozpočtu 

pro rok 2016 počítáno – dodatek č. 2, kterým byla 

zrušena výpověď, byl uzavřen v závěru roku 2015, 

kdy zůstala v platnosti nájemní smlouva, na základě 

které byl nájem v roce 2016 hrazen.  

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové 

nádraží) 
 

Rozpočet původní:      524 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:      559 700,00 Kč 

Plnění:        523 632,00 Kč 

% plnění:                93,6 
 

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 

od společnosti SAD Trnava a. s. 

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, 

a. s.) 
 

Rozpočet původní:      519 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:      569 100,00 Kč 

Plnění:        519 192,00 Kč 

% plnění:                91,2 
 

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 

od společnosti Teplo Přerov a. s. 

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí  
 

Rozpočet původní:      166 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:      166 700,00 Kč 

Plnění:        166 654,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy za pronájem movitých věcí 

od Pivovaru Zubr, a. s., Zařízení školního stravování, 

Střediska volného času Atlas a Bios, Speciální MŠ 

aj. 

 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-

hodobého majetku 
 

Rozpočet původní:   0,00 Kč 

Rozpočet upravený:       40 000,00 Kč 

Plnění:                     40 121,00 Kč 

% plnění:                          100,3 
 

Jednalo se o příjmy za prodej rolby OKAY a kilo-

metrického měřidla spotřeby tepla Landis Gyr. 
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       1 000,00 Kč 

Plnění:                           286,80 Kč 

% plnění:                    28,7 
 

Jednalo se o přefakturace vyúčtování srážkové vody 

za IV. čtvrtletí 2015 v objektu Komenského 25. 

 
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:                               0,00 Kč 

% plnění:      - 
 

V roce 2016 nebyly převedeny žádné bytové jed-

notky. V souvislosti se zrušením vnitřního předpisu 

č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a neby-

tových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“, kdy bylo 

možno odkoupit bytové jednotky za cenu stano-

venou znaleckým posudkem došlo k nenaplnění 

předpokládaných příjmů v roce 2016. Neplnění 

rozpočtu souvisí s minimálním zájmem o odkoupení 

bytových jednotek. 

 
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      688 000,00 Kč 

Plnění:                    688 700,00 Kč 

% plnění:              100,1 
 

V roce 2016 byla uzavřena kupní smlouva na převod 

nebytové jednotky č. 2398/101 – Vaňkova 1, kdy 

kupní cena byla uhrazena na účet města.  

 
Výdajová část rozpočtu 

 
Provoz veřejné silniční dopravy 

 

Rozpočet původní:        50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        50 000,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:        - 
 

V roce 2016 nebylo nutné hradit žádné opravy a ha-

várie na autobusovém nádraží a zastávkách MHD. 

 
Mateřské školy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:          2 600,00 Kč 

Čerpání:            2 595,40 Kč 

% čerpání:                99,8 
 

Finanční prostředky byly použity na vyhotovení 

průkazu energetické náročnosti budovy MŠ Optiky 4.  

Základní školy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        10 400,00 Kč 

Čerpání:          10 381,70 Kč 

% čerpání:                99,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány na vyhotovení 

průkazů energetické náročnosti budov ZŠ Velká 

Dlážka 5, Trávník 27, U Tenisu 4, Svisle 13, ZŠ a MŠ 

J. A. Komenského Předmostí a ZŠ a MŠ M. Dlážka 4. 
 

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 

audiovizuálních archiválií 
 

Rozpočet původní:      335 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      438 500,00 Kč 

Čerpání:        396 101,82 Kč 

% čerpání:                90,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány na tyto akce:  

 nákup 210 ks 3D brýlí      137 214,00 Kč 

 servis digitálního přístroje     127 207,00 Kč 

 dotace na teplo                     45 833,00 Kč 

 oprava pohonného motoru opony    11 075,00 Kč 

 odstranění graffiti z fasády kina         4 296,00 Kč 

 oprava světelného poutače         2 417,00 Kč 

Dále bylo hrazeno vodné, stočné a srážková voda.  
 

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 
 

Rozpočet původní:        65 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:          8 000,00 Kč 

Čerpání:            7 322,00 Kč 

% čerpání:                91,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 revizi elektronického zabezpečovacího systému 

(EZS)                                                 4 902,00 Kč 

 statický posudek budovy         2 420,00 Kč 
 

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 

zámek) 
 

Rozpočet původní:      510 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      410 000,00 Kč 

Čerpání:        230 877,30 Kč 

% čerpání:                56,3 
 

 
 

V objektu MD byla hrazena poměrná část nákladů 

na odvod srážkové vody. 
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V případě zámku byly finanční prostředky čerpány 

na hrazení záloh na elektrickou energii, teplo a sráž-

kovou vodu. Dále byly realizovány např. tyto akce: 

 revize elektronického požárního systému (EPS)       

                                                  10 082,00 Kč 

 oprava EPS                        4 440,00 Kč 

 odstranění revizních závad plynu      4 440,00 Kč 

 kontrola těsnosti chladícího zařízení 2 359,50 Kč 

 revize hasicích přístrojů            263,75 Kč 
 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního, národního a historického povědomí 

(kaple, sochy aj.) 
 

Rozpočet původní:      725 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      477 200,00 Kč 

Čerpání:        320 183,48 Kč 

% čerpání:                67,1 
 

Mimo záloh na elektrickou energii v kaplích byly 

výdaje čerpány na: 

 zajištění klenbového oblouku hradeb 

                                                               81 865,60 Kč 

 restaurování sochy Elektry              79 350,00 Kč 

 dozdění hřebene hradeb       34 425,00 Kč 

 zhotovení odlitku listů na pomník Lazce    

          16 843,00 Kč 

 opravu a osazení pamětní desky Fr. Gremlici   

            8 180,00 Kč 

 opravu vstupu do kaple v Lověšicích 4 803,35 Kč 

 zhotovení informačních tabulí – hřbitov     

            4 480,00 Kč 

 dodávku koberce včetně pokládky – kaple 

Dluhonice           4 000,00 Kč 

 čištění fasády trafostanice Na Marku 3 100,00 Kč 

 očištění a opravu pomníku Lazce      2 000,00 Kč 

 opravu nasvětlení kaple Kozlovice    1 802,00 Kč 

 zhotovení plakety – V. Žák                1 754,50 Kč 

 opravu dešťového svodu na kapli v Popovicích   

                                                                 1 404,00 Kč 

 osazení prahu v kapli v Lověšicích       960,00 Kč 

 opravu elektrického pohonu zvonu kaple 

v Újezdci              891,00 Kč 

Oddělení obdrželo účelovou dotaci ve výši 50 000 Kč 

na restaurování sochy Elektry, které bylo realizováno 

a ukončeno v červenci 2016. 
 

Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 
 

Rozpočet původní:      334 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      873 800,00 Kč 

Čerpání:        586 080,17 Kč 

% čerpání:                67,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány například v: 

 kulturním domě Vinary na: 

- stavební úpravy                           210 023,34 Kč 

- výměnu plynového topidla           14 980,00 Kč 

- odstranění revizních závad             8 920,00 Kč 

- výměnu ventilů                               4 600,00 Kč 

- opravu zámku                                 1 210,00 Kč 

 kulturním domě Dluhonice na: 

- vybudování splaškové kanalizace 167 559,00 Kč 

- výměnu kotle                                55 384,12 Kč 

- výměnu bojleru v kuchyňské lince 8 116,92 Kč 

Dále byla hrazena oprava spadlé omítky v Dělnickém 

domě Lověšice (12 435,17 Kč) a energie v kulturních 

domech (elektřina, teplo, plyn, vodné a stočné)  
 

Sportovní zařízení v majetku obce 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        80 000,00 Kč 

Čerpání:          61 419,00 Kč 

% čerpání:                76,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukce 

datových rozvodů na zimním stadionu. 
 

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 

domovního majetku)  
 

Rozpočet původní:      140 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        95 000,00 Kč 

Čerpání:          79 599,00 Kč 

% čerpání:                 83,8 
 

Výdaje byly spojeny s prodejem bytového fondu 

města, finanční prostředky byly použity zejména na 

úhrady daně z vlastnictví nemovitostí a pokuty. 

Nízké čerpání souviselo s minimálním zájmem o od-

koupení bytových jednotek. Dne 19.02.2016 vystavil 

Finanční úřad pro Zlínský kraj, územní pracoviště ve 

Vsetíně, platební výměr, kterým byla městu uložena 

pokuta ve výši 2 000 Kč za učinění podání podle 

§ 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, jinak než elektronicky. 

Dne 23.03.2016 bylo proti platebnímu výměru a ulo-

žení pokuty podáno odvolání, kterému bylo v plném 

rozsahu vyhověno. Rozhodnutí o uložení pokuty 

bylo zrušeno a částka 2 000 Kč dne 29.08.2016 vrá-

cena na účet města.  
 

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 
 

Rozpočet původní:      105 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      272 700,00 Kč 

Čerpání:        196 370,62 Kč 

% čerpání:                72,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 nátěr střechy restaurace Michalov 127 066,00 Kč 

 opravu vrat ve dvoře         32 949,00 Kč 

 výměnu bojleru                     17 696,25 Kč 

 opravu omítek ve skladu                    9 674,00 Kč 

Z finančních prostředků byly dále hrazeny zálohy na 

elektrickou energii. 
 

Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        28 500,00 Kč 

Čerpání:          17 307,00 Kč 

% čerpání:                60,7 
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Finanční prostředky byly čerpány na malování 

chladící místnosti v obřadní síni a výrobu a montáž 

difuzních lišt. 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 

Rozpočet původní:   8 560 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 016 500,00 Kč 

Čerpání:                  6 419 168,70 Kč 

% čerpání:                64,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány na vodné a stočné, 

teplo, plyn, elektrickou energii, revize a opravy 

hasicích přístrojů, ve školských objektech na běžnou 

údržbu a poplatky za služby a energie.  

V roce 2016 proběhly tyto akce většího rozsahu: 

 výroba a instalace tabulek s číslem popisným      

a orientačním                                   17 702,00 Kč 

 budova bývalé Okresní vojenské správy: 

- oprava soklu                                  64 827,75 Kč 

 restaurace Skalka Vinary: 

- oprava topení                                12 790,00 Kč 

 objekt U Výstaviště: 

- oprava plotu                                  31 810,38 Kč 

- zasklení oken                                  9 149,40 Kč 

 objekt ČČK: 

- odstranění revizních závad na hromosvodu  

                                                               14 641,00 Kč 

- oprava střechy                               12 257,30 Kč 

- oprava omítky                                 2 493,50 Kč 

 úřadovny: 

- Kozlovice – vodovodní a kanalizační přípojka 

– WC                                             95 480,88 Kč 

- Kozlovice – oprava propadlé kanalizační pří-

pojky u obchodu                           48 879,16 Kč 

- Újezdec – malířské práce              19 799,00 Kč 

- Újezdec – oprava ohřívače         2 482,92 Kč 

- Čekyně – odstranění revizních závad plynu 

            4 356,00 Kč 

- Žeravice – odstranění revizních závad plynu 

                         7 018,00 Kč 

- Žeravice – výměna průtokového ohřívače  

                                                                 6 209,72 Kč 

- Žeravice – oprava plynového kotle 1 853,72 Kč 

- Žeravice – oprava elektroinstalace 3 636,00 Kč 

 Bistro Králíček (park Michalov) – výměna 

vstupních dveří                                13 068,00 Kč 

 Bratrská 2, oprava mřížek ve dvoře   7 115,00 Kč 

 Atlas a Bios – výměna oken          147 898,30 Kč 

 Bří. Hovůrkových 10 – odstranění závady na 

potrubí ústředního topení                 10 176,10 Kč 

 MŠ Bajákova – obložení radiátorů  67 200,00 Kč 

 MŠ U Bečvy: 

- oprava ústředního topení       19 516,09 Kč 

- oprava vstupních dveří                  17 424,00 Kč 

- výměna 2 ks odvzdušňovacích ventilů  

                                                                 1 402,39 Kč 

 stará ZŠ Předmostí: 

- oprava střešní krytiny – zatékání  41 000,85 Kč 

- oprava EZS a bojleru                      9 138,00 Kč 

 ZŠ a MŠ Malá Dlážka: 

- očištění fasády od plísní     289 314,39 Kč 

- výměna 8 ks umyvadel                 58 822,94 Kč 

- výměna bojleru        15 443,23 Kč 

- oprava ucpané kanalizace             11 501,00 Kč 

- odstranění graffitů na fasádě           9 597,72 Kč 

 MŠ Henčlov: 

- odstranění porevizních závad na plynu  

                                     12 100,00 Kč 

- přetěsnění balkónových dveří         2 153,80 Kč 

 ZŠ Máchova 3 – oprava odtrhnuté střešní krytiny 

                                                                 2 202,00 Kč 

 výměna vodoměrů v objektech školství  
          15 536,40 Kč 

 oprava sociálního zařízení a zprovoznění vody na 

volby – MŠ Pod skalkou                    8 488,15 Kč 

 oprava zabezpečení prázdných prostor 

Jasínkova 4                                        1 379,00 Kč 

 Čechova 43: 

- úhrada srážkové vody                   12 680,30 Kč 

- úhrada elektrické energie                2 717,00 Kč 

 Chemik: 

- oprava havarijního stavu výtahu  244 950,00 Kč 

- stavebně technické posouzení       60 000,00 Kč 

- oprava prasklé kanalizace a vody 7. NP 
                                     31 637,00 Kč 

- oprava prasklé kanalizace a vody 1. NP 
                                     27 830,00 Kč 

- oprava prasklého kanalizačního potrubí přízemí

                                                  23 799,25 Kč 

- oprava prasklého vodovodního potrubí 4. NP 
                                                  21 191,05 Kč 

- oprava prasklého vodovodního potrubí 3. NP 
                                                 18 934,75 Kč 

- oprava prasklého vodovodního potrubí 8. NP 
                                     15 235,20 Kč 

- oprava prasklého kanalizačního potrubí suterén 
                         8 812,45 Kč 

- převinutí motoru výtahu                 7 002,00 Kč 

- oprava prasklého vodovodního potrubí teplé 

vody                       3 919,00 Kč 

 Chemoprojekt: 

- oprava prasklé vodovodní přípojky  

                                                               39 916,00 Kč 

- výměna vadné kamery ve výslechové místnosti 
                       32 077,10 Kč 

- odstranění porevizních závad hromosvodu 
            6 582,40 Kč 

- výměna bojleru úklidová místnost  5 762,00 Kč 

- oprava chodbových dveří         4 719,00 Kč 

- oprava elektroinstalace výslechové místnosti 
            2 972,97 Kč 

- oprava WC muži – přízemí             1 239,00 Kč 

- dále byly hrazeny mzdy na základě uzavřených 

dohod o provedení práce, vodné a stočné, teplo, 

elektrická energie, střežení a úklid objektu. 

 Strojař: 

- montáž EZS                                  87 152,67 Kč 

- zazimování objektu – vypuštění vody a ústřed-

ního topení                      36 371,39 Kč 
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- sklenářské práce – škodní událost 21 478,71 Kč 

- odstranění reklamních nápisů         2 178,00 Kč 

- dále byly hrazeny poplatky za energie. 

 Živnostenská škola: 

- oprava WC u tělocvičny       72 595,64 Kč 

 Vysoká škola logistiky: 

- výměna oběhového čerpadla         46 309,12 Kč 

- oprava spadlého stropu                 42 101,95 Kč 

-  oprava vstupního schodiště           19 420,60 Kč 

- úklid střechy a spadlého stropu       7 895,25 Kč 
 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov) 
 

Rozpočet původní:      445 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      705 300,00 Kč 

Čerpání:        301 350,86 Kč 

% čerpání:                42,7 
 

Hrazeny byly zálohy na elektrickou energii, plyn, 

srážkovou vodu, vodné a stočné, dílenský servis 

hasicích přístrojů a revize EZS. V hasičské zbrojnici 

Přerov byla dále realizována:  

- výměna vchodových dveří                  33 235,00 Kč 

- oprava osvětlení                       3 362,00 Kč 

- oprava bojleru                          1 453,00 Kč 
 

 
 
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 smluv uzavře-

ných především s TSMP s. r. o., firmou Konvička, 

s. r. o., VaK Přerov, a. s., a 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.), vodárenská zařízení (kanalizace v míst-

ních částech, veřejné studny, svodnice, aj.), veřejná 

zeleň, dětská hřiště včetně doplnění o nové prvky, 

městský mobiliář, veřejné osvětlení (výměna poško-

zených sloupů při haváriích), odstranění nepovole-

ných skládek a následků vandalismu. V průběhu roku 

byl prováděn také odchyt holubů, realizován nákup 

čipů pro označení psů v útulku. 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. Nakoupeny byly nádoby na bioodpad, vyměněn 

písek v pískovištích, provedeny opravy místních 

komunikací (např. ul. Kratochvílova, bří Hovůrko-

vých, Palackého, Velká Dlážka, Jiráskova), komuni-

kací v místních částech a vpustí (ul. Žižkova a Če-

chova), vyměněny dopravní značky za reflexní, 

ořezány aleje, zlikvidována provozně nebezpečná 

dětská hřiště na území města Přerova a další.  

Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo za 

sledované období zpracováno 25 projektových doku-

mentací a uzavřeno 47 smluv o dílo. V souvislosti se 

správou a údržbou majetku města bylo: 

 vystaveno 456 objednávek, 

 likvidováno 555 faktur, 

 uzavřeno 78 smluv o právu provést stavbu. 

Dále byly hrazeny náklady na údržbu kanalizací, 

veřejných rozhlasů, zeleně a osvětlení, nakoupeny 

odpadové nádoby na směsný odpad a bioodpad, 

realizovány platby za vodné, stočné, elektrickou 

energii a dále pak za akce stavebního charakteru 

(nové parkoviště, rozšíření veřejného osvětlení, úpra-

vy komunikací). 
  
Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 

dřeva) 
 

Rozpočet původní:   4 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              11 500 000,00 Kč 

Plnění:                14 037 709,48 Kč 

% plnění:              122,1 
 

K přeplnění příjmů na této položce došlo u těžby 

dřeva z důvodu zvýšené kalamitní kůrovcové těžby. 

Vzhledem ke zvýšené těžbě je ovšem nutné pamato-

vat na potřebu zalesnit vytěžené plochy, tedy počítat 

s vyššími náklady na výsadby a zapěstování porostů. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 

v MČ) 
 

Rozpočet původní:      174 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      174 000,00 Kč 

Plnění:        420 995,00 Kč 

% plnění:              242,0 
 

Jednalo se o příjmy za stočné v místních částech 

(Lýsky, Penčice, Čekyně) odváděné firmou Vodovo-

dy a kanalizace Přerov, a. s. Vzhledem k tomu, že 

tyto nelze přesně odhadnout, došlo k jejich přeplnění.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 

místa) 
 

Rozpočet původní:   1 053 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 053 000,00 Kč 

Plnění:     1 237 272,00 Kč 

% plnění:              117,5 
 

Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno zajištěním pla-

teb jednotlivých nájemců hrobových míst. 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

 

– 76 – 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:                            0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:               500,00 Kč 

% plnění:                    - 
 

Jednalo se o příjmy za uskladněná kola – poplatek za 

včasné nevyzvednutí. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:          54 450,00 Kč 

% plnění:           - 
 

Jednalo se o příjmy za umístění kontejnerů na textil 

na kontejnerových stáních města od společnosti 

TextilEco, a. s. a fyzické osoby oprávněné k podni-

kání. Částka je dána počtem kontejnerů, stanovené 

částky za jeden kontejner a doby umístění. 
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
 

Rozpočet původní:               0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    0,00 Kč 

Plnění:            6 346,00 Kč 

% plnění:                    - 
 

Jednalo se příjmy z pronájmu samostatné kanalizace 

v Dluhonicích. 
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(TSMP, s. r. o.) 
 

Rozpočet původní:   3 929 600,00 Kč 

Rozpočet upravený:   3 929 600,00 Kč 

Plnění:     3 955 785,58 Kč 

% plnění:             100,7 
 

Jednalo se o příjmy od TSMP, s. r. o., za pronájem 

objektů např. zahradnictví Michalov, kanceláře sprá-

vy hřbitova, skládky Žeravice, honitby Svrčov. 
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(kompostárna) 
 

Rozpočet původní:      170 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      170 000,00 Kč 

Plnění:        169 968,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Jednalo se o příjmy za pronájem stavební části kom-

postárny.  
 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) 
 

Rozpočet původní:        73 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:        73 500,00 Kč 

Plnění:          73 524,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Tato položka zahrnuje příjmy za pronájem techno-

logické části kompostárny.  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:    254 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    254 000,00 Kč 

Plnění:      305 930,10 Kč 

% plnění:              120,4 
 

Položka zahrnovala příjmy za sběr a svoz nebezpeč-

ného odpadu, které jsou ovlivněny výší odměn za 

zpětný odběr elektrozařízení, a to na základě smlouvy 

se společností EKOLAMP s. r. o., ASEKOL s. r. o. 

a ELEKTROWIN a. s.  
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-

klace odpadů) 
 

Rozpočet původní:   4 200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   4 200 000,00 Kč 

Plnění:     3 347 069,00 Kč 

% plnění:                79,7 
 

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).  

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     94 180,00 Kč 

Plnění:                       94 176,00 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.  

 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:        861 145,00 Kč 

% plnění:                    - 
 

Jednalo se o finanční dar od TSMP, s. r. o., na poříze-

ní herních prvků na dětská hřiště v Přerově a míst-

ních částech. Vzhledem k tomu, že finanční pro-

středky byly připsány na účet města koncem roku, 

bylo požádáno o jejich převod do roku 2017. 

 
Výdajová část rozpočtu 

 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-

ciálních plodin a zvláštní veterinární péče  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč 

Plnění:                                                             0,00 Kč 

% plnění:                                                           -  
 

Finanční prostředky byly určené na odchyt, veterinár-

ní prohlídku a kastraci toulavých koček v Přerově.  
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Pěstební činnost  
 

Rozpočet původní:       10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:       10 000,00 Kč 

Čerpání:                        9 365,70 Kč 

% čerpání:               93,7 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
 úhradu správního poplatku SVOL (sdružení vlast-

níků obecních lesů)                            7 950,00 Kč 

 zajištění účasti spravovaného lesního majetku 

v procesu regionální certifikace lesů v systému 

PEFC (Program uznání schémat lesní certifikace)  

                                                                 1 415,70 Kč 

 

Podpora ostatních produkčních činností 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      920 000,00 Kč 

Čerpání:                     845 075,00 Kč 

% čerpání:                91,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 vyžíňky mladých porostů               467 923,00 Kč 

 stavbu oplocenek                           377 152,00 Kč 

 

Celospolečenské funkce lesů 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      981 200,00 Kč 

Čerpání:                     500 000,00 Kč 

% čerpání:                51,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 dodávku kameniva                         114 950,00 Kč 

 opravu lesní cesty Zámecká             99 000,00 Kč 

 opravu propustků a svodnice           93 500,00 Kč 

 opravu lesní cesty Hraběcí               85 000,00 Kč 

 výrobu kovových závor                   72 940,00 Kč 

Dále byly realizovány opravy lesních komunikací 

(svodnice, propustky) v polesí Svrčov, včetně do-

dávky kameniva. 

 

Silnice 
 

Rozpočet původní:   4 527 200,00 Kč 

Rozpočet upravený:   6 746 000,00 Kč 

Čerpání:                  3 569 159,56 Kč 

% čerpání:                             52,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 obnovu dopravního značení (DZ)  299 842,84 Kč 

 opravu lávky přes Olešnici v Žeravicích  

                     284 958,00 Kč 

 opravu zábradlí mostu přes Strhanec u Žebračky 

                                   175 606,00 Kč 

 obnovu obrusné živičné vrstvy místní komuni-

kace (MK) ul. Na Loučkách          109 142,00 Kč 

 opravu pochozích ploch na mostě přes Strhanec 

u Žebračky                                       80 702,00 Kč 

 hlavní a běžné prohlídky mostů I. a II. etapa 

                                                               79 376,00 Kč 

 doplnění DZ Jasínkova, Interbrigadistů, Čechova, 

Pod Lipami, Trávník, Havlíčkova a Čekyně    

                                                               72 350,00 Kč 

 obnovu vodorovného a výměnu svislého DZ 

Popovice                                         59 948,00 Kč 

 opravu vozovky U Tenisu              59 249,00 Kč 

 obnovu vodorovného DZ na cyklostezkách  

                       51 406,85 Kč 

 statické posouzení mostu přes železniční trať 

Dluhonice                                         50 820,00 Kč 

 odstranění naplavenin pod mostním objektem 

v Penčicích                                       47 916,00 Kč 

 zpracování PD – dočasná manipulační plocha      

u přeložky silnice III/04723             45 980,00 Kč 

 vypracování PD na opravu mostu ul. U Soko-

lovny, Lověšice                                41 600,00 Kč 

 výrobu a montáž ocelových mříží do stávající 

příčné vpusti ul. Borošín, Čekyně   38 478,00 Kč 

 opravu MK Mírová v Lověšicích   30 852,00 Kč 

 tlakovou zkoušku plynovodu – Tyršův most 

                                                  30 684,00 Kč 

 mimořádné mostní prohlídky           29 040,00 Kč 

 lokální opravy vozovek v k. ú. Žeravice  

                                    28 012,00 Kč 

 zpracování dokumentace – Žeravice „Lokalita 

Úvoz“ opatření na pozemcích          26 040,00 Kč 

 doplnění DZ v rámci opravy chodníku Vsadsko 

          24 225,00 Kč 

 vyhotovení PD – přechod pro chodce přes ul. 

Palackého u České spořitelny, a. s.  24 200,00 Kč 

 směrový posun svodidel Dluhonská 20 429,00 Kč 

 opravu 2 uličních vpustí Jana Nálepky  

                                                  19 905,00 Kč 

 doplnění DZ na ul. Kozlovská       18 915,00 Kč 

 nákup a dovoz kameniva na MK vnitroblok ul. 

Želatovská                                       18 765,00 Kč 

 doplnění DZ ul. Tyršova, Ztracená, U Hřbitova 

          18 199,00 Kč 

 opravu přístupové cesty ke hřbitovu 18 150,00 Kč 

 opravu dlážděné vozovky Žerotínovo náměstí 

                                                  18 128,00 Kč 

 opravu odvodňovacího žlabu U Výstaviště 

                                                  18 041,00 Kč 

 opravu uliční vpusti Bartošova        17 343,00 Kč 

 opravu uliční vpusti Škodova          17 315,00 Kč 

 vypracování PD na zjednosměrnění ul.Wurmova 

                                                  16 940,00 Kč 

 doplnění zrcadla do křižovatky ul. Mervartova 

a ul. nábř. E. Beneše        14 736,00 Kč 

 nákup a dovoz kameniva na účelové komunikace 

Újezdec, Čekyně, Lýsky                  14 141,00 Kč 

 doplnění chybějící dlažby na mostě přes Strhanec 

u Žebračky                      12 100,00 Kč 

 ošetření trhlin ve vozovkách            11 426,00 Kč 

 opravu uliční vpusti Jasínkova        11 033,00 Kč 

 zpracování odborného stanoviska stability kraj-

nice MK ul. Dluhonská                    10 890,00 Kč 

 doplnění DZ před příjezdem k Obchodní galerii 

Přerov           9 922,00 Kč 
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Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 

Rozpočet původní:   3 597 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:   6 418 500,00 Kč 

Čerpání:                  2 651 910,79 Kč 

% čerpání:                41,3 

 

 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 opravu chodníku ul. Jabloňová      369 044,00 Kč 

 rozšíření ul. Palackého                   358 563,40 Kč 

 opravu chodníku ul. Vinařská        306 108,00 Kč 

 opravu chodníku ul. Růžová          256 207,00 Kč 

 opravu parkoviště ul. Palackého    108 236,32 Kč 

 propojovací chodník k bočnímu vchodu domu tř. 

Gen. Janouška 21                     79 456,00 Kč 

 opravu chodníku ul. U Tenisu         70 971,00 Kč 

 PD na opravu schodiště ul. U Výstaviště  

                       63 525,00 Kč 

 vypracování PD v rozsahu dokumentace pro úze-

mní řízení (DÚR) a stavební povolení (SP) – 

oprava a nový chodník ul. Vinařská, Vinary 

                                                               56 000,00 Kč 

 vypracování PD „Oprava opěrné zídky na nábř. 

R. Lukaštíka“                      55 990,00 Kč 

 doplnění vodorovného DZ na cyklostezkách  

          42 727,15 Kč 

 vypracování PD v rozsahu SP, provádění stavby 

– chodník ul. Růžová, Vinary          38 000,00 Kč 

 pokládku pásů MEDIALINE, chodník ul. 

Palackého                      37 934,00 Kč 

 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

– úprava prostoru před pasáží       34 485,00 Kč 

 vypracování PD v rozsahu DÚR – chodník podél 

bytových domů ul. U Rozvodny      22 500,00 Kč 

 vypracování PD v rozsahu DÚR – parkoviště 

ul. Tománkova                                 18 150,00 Kč 

 výměnu DZ „zákaz vstupu psů“ u chodníkových 

ploch              18 090,00 Kč 

 opravu chodníku na Žerotínově náměstí 23-26 

                                     18 029,00 Kč 

 dodávku dlažby k provedení lokálních oprav 

chodníků na ul. Komenského, Nádražní, U hřbi-

tova a Škodova                                 17 580,00 Kč 

 dodávku dlažby na opravy chodníků v ul. Jirás-

kova, Wilsonova a Kratochvílova   17 007,00 Kč 

 změření únosnosti konstrukce chodníku ul. Sla-

měníkova                                         16 033,00 Kč 

 opravu uliční vpusti Čechova          15 730,00 Kč 

 opravu propadu v chodníku ul. Dvořákova 4, 7 

                                                  15 645,00 Kč 

 opravu chodníku u domu bří Hovůrkových 8 

                                     14 193,00 Kč 

 opravu uliční vpusti Jasínkova 3     13 648,00 Kč 

 opravu roštů odvodňovacího žlabu tř. 17. listo-

padu                                                 12 790,00 Kč 

 oprava chodníku k domu bří Hovůrkových 15 

                                                  11 846,00 Kč 

 

Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 483 200,00 Kč 

Čerpání:        576 400,00 Kč 

% čerpání:                38,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  

 stavební úpravy zastávky MHD Přerov Lověšice  

                                                             357 403,00 Kč 

 vypracování PD v rozsahu DÚR – autobusové 

zastávky Přerov a Předmostí          109 626,00 Kč 

 PD na autobusovou zastávku v Lýskách   

                       53 543,00 Kč 

 vypracování PD – rekonstrukce autobusové za-

stávky Lověšice (před úřadovnou)  41 000,00 Kč 

 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 

s kaly (údržba vod. zařízení) 
 

Rozpočet původní:      660 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      740 000,00 Kč 

Čerpání:        459 105,60 Kč 

% čerpání:                62,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  

 drobné opravy                                128 183,00 Kč 

 zajištění fakturace stočného, aktualizace smluv – 

Čekyně, Lýsky, Penčice                   81 339,00 Kč 

 rozbory odpadních vod kanalizací MČ Čekyně, 

Lýsky, Penčice                                 57 416,00 Kč 

 provozování kanalizace Čekyně      56 381,00 Kč 

 čištění kanalizačních stok                42 459,00 Kč 

 provozování kanalizace Penčice      40 086,00 Kč 

 provozování kanalizace Lýsky        31 511,00 Kč 

 rozbory odpadních vod kanalizací MČ Čekyně, 

Penčice, Lýsky                                 25 066,00 Kč 

Společnost VaK Přerov, a. s., zajišťovala provozo-

vání kanalizací v místních částech (Penčice, Čekyně, 

Lýsky), které nejsou napojeny na čističku odpadních 

vod, a to zejména: 

 běžnou údržbu, 

 laboratorní rozbory odpadních vod, 

 provozní kontroly (průtočnost sítě, poklopů, re-

vizních 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-
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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. 

 

Úpravy drobných vodních toků 
 

Rozpočet původní:        50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        50 000,00 Kč 

Čerpání:            5 723,00 Kč 

% čerpání:                11,4 
 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pumpy 

na studnu v ulici U Hřiště, Dluhonice. 

 

Mateřské školy 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             208 500,00 Kč 

Čerpání:                                               207 363,00 Kč 

% čerpání:                                                      99,5 
 

Finanční prostředky byly použity na ořezy a kácení 

stromů v areálech vybraných mateřských škol. 

 

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 
 

Rozpočet původní:      130 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      260 000,00 Kč 

Čerpání:        219 765,00 Kč 

% čerpání:                84,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 nákup nové zesilovací soupravy Vinary, Újezdec, 

Žeravice                                         137 959,00 Kč 

 dodání a montáž nové zesilovací soustavy 

rozhlasu Čekyně                              38 690,00 Kč 

 opravu a rozšíření vedení rozhlasu včetně 

ampliónů v Čekyni                           36 291,00 Kč 

 demontáž a likvidaci původních sloupů drátového 

rozhlasu Lověšice                              9 825,00 Kč 

 

Využití volného času dětí a mládeže 
 

Rozpočet původní:   1 427 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 915 400,00 Kč 

Čerpání:             1 421 284,10 Kč 

% čerpání:               74,2 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 nákup a instalaci fitness strojů do Michalova 

                                                102 470,00 Kč 

 nákup a instalaci street workoutové cvičební 

sestavy na Lagunu                         100 970,00 Kč 

 opravu povrchu sportovního hřiště Vinary-Skalka  

                                                               96 686,00 Kč 

 nákup a instalaci 2 ks herních prvků na dětské 

hřiště (DH) Kosmákova                   21 280,00 Kč 

 vybudování dopadové zóny a instalaci skluzavky 

na DH Trávník 7, 9                          65 286,00 Kč 

 nákup venkovních fitness strojů do MČ Újezdec 

          50 798,00 Kč 

 opravy DH Kabelíkova, Kozlovská, Želatovská  

                                                               27 098,00 Kč 

 opravu dopadových zón DH Želatovská, Kabe-

líkova                                               22 322,00 Kč 

 opravu DH Budovatelů                    17 906,00 Kč 

 opravu discgolfového hřiště na Laguně  

                       12 732,00 Kč 

 dodávku a montáž cedulí zákaz psů na DH 

v Přerově                                          12 390,00 Kč 

 nákup 40 kusů disků pro discgolf    10 800,00 Kč 

 

 
 

Veřejné osvětlení  
 

Rozpočet původní:  8 485 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  7 484 700,00 Kč 

Čerpání:    5 653 058,80 Kč 

% čerpání:               75,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na  

 platby záloh na elektrickou energii na veřejné 

osvětlení (VO) a platby PSP Technické služby 

                                               4 487 812,30 Kč 

 stavbu – rozšíření VO, Henčlov, ul. Hliník   

                                                             157 469,00 Kč 

 PD na rozšíření, rekonstrukci a nové VO  

                                                             136 428,00 Kč 

 nové nasvětlení přechodu pro chodce ul. Pala-

ckého před ČS, a. s.                       135 611,50 Kč 

 rozšíření VO v MČ Čekyně, ul. Jabloňová 

(ke hřbitovu)                                  128 887,00 Kč 

 zpracování energetického auditu VO  

                       99 000,00 Kč 

 doplnění 2 preferenčních programů světelného 

signalizačního zařízení (SSZ) Velká Dlážka x 

Polní x Hranická                             78 650,00 Kč 

 rozšíření VO v Popovicích, ul. Kovářská 

(za kaplí)                                          70 320,00 Kč 

 úpravu detekce SSZ křižovatky Palackého x Ko-

menského po obnově povrchu         61 886,66 Kč 

 rozšíření VO v MČ Lověšice, ul. Družstevní  

                       60 424,00 Kč 
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 úpravu SSZ křižovatek při výluce v ul. Tovární 

                       57 760,56 Kč 

 dodání detektoru včetně úpravy řadiče u SSZ 

Velká Dlážka x Kopaniny                32 138,81 Kč 

 doplnění SSZ křižovatka Kojetínská x Husova 

                       23 558,70 Kč 

 rozšíření VO v Lověšicích, ul. Družstevní 

          25 135,40 Kč 

 opravu diagnostického panelu na SSZ Velká 

Dlážka x Polní x Hranická               25 410,00 Kč 

 doplnění programu SSZ křižovatky Palackého x 

Komenského (chodci u gymnázia J. Škody)  

          22 070,40 Kč 

 vypracování PD – rozšíření VO ul. K Nadjezdu, 

Dluhonice                      22 022,00 Kč 

 výměnu odpočítávajících měřičů času pro chodce 

SSZ ul. Husova                                21 152,01 Kč 

 vypracování PD – rozšíření VO ul. Družstevní, 

Lověšice                                           10 285,00 Kč 

 nákup nového stožáru VO – výměna na 

ul. Šířava                                          10 172,00 Kč 

 vypracování PD – rozšíření VO ul. Dvořákova 

                       14 883,00 Kč 

 vypracování PD – rozšíření VO ul. Škodova 

                       11 979,00 Kč 

 

Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        75 000,00 Kč 

Čerpání:          62 246,24 Kč 

% čerpání:                83,0 
 

Finanční prostředky byly použity na tyto akce: 

 výměna výparníku u chladicích boxů  

                       43 750,00 Kč 

 umístění pietního stolu na městský hřbitov 

v Přerově                      14 450,00 Kč 

 výměna a úprava vodoměru v zemní šachtě pro 

hřbitov Penčice                       4 046,24 Kč 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 

Rozpočet původní:      850 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      850 000,00 Kč 

Čerpání:        573 949,24 Kč 

% čerpání:                67,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 poplatky za srážkové vody, kašny – vodné, 

stočné                    370 788,24 Kč 

 úhradu záloh a vyúčtování za elektrickou energii 

(Mádrův podjezd a podjezd Kojetínská, nasvět-

lení Městského domu)                   203 161,00 Kč 

 

Komunální služby 
 

Rozpočet původní:                          99 809 600,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        99 809 600,00 Kč 

Čerpání:                                          99 809 556,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 

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, NPR Žebračka, 

útulek pro zvířata a vodárenská zařízení. Požadavky 

nad rámec výše uvedené smlouvy byly řešeny na 

základě samostatných objednávek a smlouvy o dílo. 

Ze strany občanů města nebyly řešeny závažnější 

stížnosti. Případné požadavky na odstraňování zjiště-

ných nedostatků byly operativně řešeny. 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:      150 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 150 000,00 Kč 

Čerpání:          98 997,52 Kč 

% čerpání:                  8,6 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 nákup odpadových nádob na bioodpad  

                       98 387,52 Kč 

 vyhotovení 2 tabulek s č. p. a č. e. pro budovu 

skladu v areálu sběrného dvora Na Hrázi 17                                                                        

               610,00 Kč 
 

Finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč budou 

použity na dofinancování svozu komunálního odpa-

du za období od 16.12.2016 do 31.12.2016. K navý-

šení sjednané ceny došlo vlivem nárůstu vytříděného 

plastového odpadu od doby uzavření smlouvy na 

dvojnásobek, tudíž již bylo nutno i svoz odpadových 

nádob zvýšit na dvojnásobek. Tato skutečnost v době 

sjednání smlouvy nemohla být známa, zhotovitelem 

předvídána, zhotovitel ji nijak nezavinil a má proka-

zatelný vliv na sjednanou cenu. Navýšení sjednané 

ceny bylo v souladu s uzavřenou smlouvou. 

 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 

(EKO-KOM) 
 

Rozpočet původní:  4 200 000,00 Kč       

Rozpočet upravený:  3 210 000,00 Kč       

Čerpání:       579 828,12 Kč          

% čerpání:               18,1   
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 výstavbu kontejnerového stání Svépomoc I, 

Žeravice Lapač      244 771,30 Kč 
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 rekonstrukci kontejnerového stanoviště Malá 

Dlážka 10                     165 389,82 Kč 

 PD na kontejnerová stanoviště tř. 17. listopadu 

14, 20, 32 a Kozlovská 47               78 650,00 Kč 

 PD na kontejnerové stanoviště Jasínkova 13   

                       20 893,00 Kč 

 PD na kontejnerové stanoviště Jasínkova 19  

                       20 893,00 Kč 

 PD na kontejnerové stanoviště Želatovská 13    

                                     20 893,00 Kč 

 PD na kontejnerové stanoviště Nádražní 8 

                       19 360,00 Kč 

 

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 
 

Rozpočet původní:      150 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 140 000,00 Kč 

Čerpání:        149 253,00 Kč 

% čerpání:                13,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na 

likvidaci nepovolených skládek z občanské činnosti, 

případně nahlášené strážníky městské policie            

a poplatek za uložení odpadu na skládce. Částka 

990 000 Kč určená na likvidaci černé skládky v ul. 

Škodova nebyla v roce 2016 čerpána, protože akci 

nebylo možné z časových důvodů provést. 
 

 
 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřej-

ných prostranství aj.) 
 

Rozpočet původní:   5 541 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              11 270 000,00 Kč 

Čerpání:     7 941 632,34 Kč 

% čerpání:                70,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na tyto 

akce: 

 park Michalov – štěrkové travnaté chodníky 

                     363 801,00 Kč 

 ztráta z provozu veřejných WC     292 912,00 Kč 

 realizace náhradních výsadeb (TSMP s. r. o.)  

                     274 670,00 Kč 

 kácení dřevin dle rozhodnutí         218 192,00 Kč 

 kácení dřevin dle rozhodnutí a frézování pařezů 

                     138 647,00 Kč 

 likvidace pískovišť a herních prvků DH v Přerově  

                                                             132 967,00 Kč 

 nákup herbicidu Roundup             119 790,00 Kč 

 ořez javorů ul. Optiky, tř. gen. Janouška  

                     119 427,00 Kč 

 výměna písku v pískovištích          109 386,00 Kč 

 frézování pařezů                            102 976,00 Kč 

 výchovný a zdravotní řez lipové aleje na 

ul. Dvořákova                                  85 063,00 Kč 

 odchyt holubů                                  79 182,00 Kč 

 vybudování odvodnění u hřiště na Laguně 

                       73 563,00 Kč 

 park Michalov – zdravotní ořez dřevin  

                       56 273,47 Kč 

 zdravotní řez javorů ul. U Tenisu    52 677,00 Kč 

 kácení dřevin na hřbitově horolezeckou 

technikou                                         49 000,00 Kč 

 zdravotní řez dřevin v areálu Atlas  46 954,00 Kč 

 dosadba živých plotů                       42 501,00 Kč 

 kácení lípy na hřbitově horolezeckou technikou 

                       37 752,00 Kč 

 pokosení předaných ploch - Popovický kopec 

                       37 439,00 Kč 

 bezpečnostní ořez, vazba v korunách, nám. 

Svobody                                           34 001,00 Kč 

 ořezy dřevin ul. Dvořákova             31 938,00 Kč 

 nákup 10 ks vitrín do MČ Újezdec  31 788,00 Kč 

 technická pomoc – dokumentace instalace herních 

prvků                                                31 500,00 Kč 

 oprava laviček Trávník – parčík      30 637,00 Kč  

 znalecký posudek stromů areál Atlas  

                                                               29 000,00 Kč 

 oprava 10 ks laviček ul. Dvořákova 26 741,00 Kč 

 stavební úprava vodoměrné šachty park 

Michalov                                          24 103,00 Kč 

 kácení vrby u Bečvy (požár)            21 830,00 Kč 

 nákup osiva pro přímý výsev           21 191,00 Kč 

 kácení 6 ks hrušní, Vinary               20 364,00 Kč 

 pyrotechnický průzkum, Lověšice   15 125,00 Kč 

 PD – přeměna veřejného prostranství, Vinary 

          15 000,00 Kč 

 nákup herbicidu Roundup               14 375,00 Kč 

 provedení hlavní roční kontroly DH a sportovišť 

v Přerově                                          12 705,00 Kč 

 PD náhradní výsadby (podklady pro veřejnou 

zakázku)                                           11 600,00 Kč 

 kácení vrb u Laguny (poškození bobry)   

          11 168,00 Kč 

 oprava laviček na Trávníku             10 769,00 Kč 

 výsadba rostlin za pokácené dřeviny Čekyně 

                       10 703,00 Kč 

 oprava laviček u cyklostezky Bečva 10 624,00 Kč 
 

Dále byla čerpána částka 3 150 000 Kč na správu     

a údržbu veřejné zeleně, kdy firma Konvička s. r. o., 

zajišťovala po celý rok činnosti na úseku správy 

a údržby veřejné zeleně na části města Přerova dle 

uzavřené smlouvy o dílo. Jednalo se především 

o kosení travnatých ploch, sběr listí, ořez živých 

plotů, keřů, výsadby letniček aj. Další požadavky na 

údržbu zeleně, především kácení dřevin, náhradní 
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výsadby, údržbu hřišť, likvidace dětských hřišť byly 

zajišťovány na základě objednávek, případně výběro-

vého řízení. Smluvní práce byly provedeny ve sjed-

naných termínech a dobré kvalitě, případné nedos-

tatky 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:        10 100,00 Kč 

Čerpání:            9 187,00 Kč 

% čerpání:                 91,0 
 

Finanční prostředky fondu Útulek pro zvířata byly 

čerpány zejména na nákup čipů pro psy v útulku              

a kastraci koček v Přerově. 
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520) 
 

LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené pů-

dy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   8 200 000,00 Kč 

Čerpání:        548 228,90 Kč 

% čerpání:                  6,7  
 

Smlouva byla uzavřena 04.11.2016. Do konce roku 

bylo vyčerpáno 548 228,90 Kč, práce byly účtovány 

jen částečně dle skutečně dokončených prací.  

 

Opravy lesních cest LHC Přerov 2 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 300 000,00 Kč 

Čerpání:                                0,00 Kč 

% čerpání:       -  
 

Finanční prostředky určené na opravy lesních cest 

LHC Přerov 2 nebyly v roce 2016 čerpány. 
 

Vybudování 4 parkovacích míst na ul. Purkyňova 16 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      500 000,00 Kč 

Čerpání:        298 210,00 Kč 

% čerpání:    59,6  
 

Stavba byla realizována v listopadu 2016. Náklady 

na stavbu činily 278 210 Kč, dále byla uhrazena 

projektová dokumentace ve výši 20 000 Kč. 
 

Rekonstrukce chodníku na ul. Vsadsko 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 800 000,00 Kč 

Čerpání:                       48 400,00 Kč 

% čerpání:                  2,7  
 

Finanční prostředky byly použity na zpracování PD 

na rekonstrukci chodníku Vsadsko. 

Údržba zeleně ve městě a místních částech, 

náhradní výsadby, kácení a ořezy dřevin 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 000 000,00 Kč 

Čerpání:                                0,00 Kč 

% čerpání:                    -  
 

Finanční prostředky nebyly v roce 2016 čerpány. 

 

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 31.12.2016:   

 bytové jednotky celkem                               1 427  

z toho 

- školnické byty (ZŠ Předmostí)                   1 

- byty v domech s pečovatelskou službou 308 

- bezbariérové byty celkem                     44 

- byty ve střešních nástavbách a půdních 

vestavbách se státní dotací                      126 

 nebytové prostory                                              86 

 ostatní objekty                                                     1     104  

Oddělení se spolupodílelo na správě polyfunkčního 

domu na nábřeží PFB s 31 bytovými jednotkami, 

který je ve spoluvlastnictví města a Bytového druž-

stva Přerov, na správě dalších cca 50 nebytových 

prostor (kryty CO, výměníkové stanice, kotelny, 

objektové předávací stanice apod.), umístěných jak 

v domech města, tak v domech privatizovaných. 

Město je také nájemcem bezbariérového bytu v domě 

Dvořákova 1, kde s uživatelkou bytu byla sjednána 

podnájemní smlouva. Na základě smluv o dílo byla 

zajištěna realizace 10 staveb v rozsahu 100 – 500 tis. 

Kč, 2 staveb rozsahu nad 500 tis. Kč. V souvislosti 

se správou a údržbou majetku města bylo: 

 vystaveno 733 objednávek,  

 vystaveno cca 140 platebních poukazů, 

 likvidováno cca 3 060 faktur. 

 uzavřeno 514 nájemních smluv včetně příslušných 

evidenčních listů k bytovým jednotkám  

 u 505 bytů bylo provedeno zvýšení nájemného        

o roční míru inflace za rok 2015 (0,3 %). 
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Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(byty) 
 

Rozpočet původní :              27 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :               27 200 000,00 Kč 

Plnění :                  28 002 647,63 Kč 

% plnění :                               103,0 
 

Je zde zahrnuto nájemné z bytů a příjmy, kdy byly 

započteny přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2015 

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. Výše plnění 

byla také ovlivněna novým způsobem přidělování 

bytů formou tzv. výběrového řízení, kdy takto bylo 

obsazeno 25 bytů v období od března do prosince.  

Dne 04.02.2016 bylo schváleno zvýšení nájemného 

u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutár-

ním 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 roč-

ního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalen-

dářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, 

tedy o 0,3 % s účinností od 01.05.2016. V bytech, 

kde byla aplikována inflační doložka, činilo nájemné 

49,57 Kč/m2 u standardních bytů a 44,62 Kč/m2 u by-

tů se sníženou kvalitou. 

Dne 03.03.2016 byl novelizován vnitřní předpis: 

 k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního 

určení zvlášť upravených pro bydlení zdravotně 

postižených osob, kterým bylo schváleno navý-

šení nájemného, a to na částku 35 Kč/m2 podla-

hové plochy měsíčně a navyšování tohoto nájem-

ného vždy k 1. květnu příslušného roku, kdy je 

pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájem-

né o roční míru inflace. Zvýšení nájemného se 

týká smluvních vztahů sjednaných od 01.04.2016; 

 hospodaření s obecními byty, který rozdělil byty 

do 3 skupin. Jedná se o byty sociální, dostupné 

a určené pro obsazování formou výběrového 

řízení. U prvních dvou skupin je zachováno 

stávající nájemné. U skupiny posledních bytů se 

soutěží cena za m2. Tímto předpisem byly 

zrušeny také pořadníky na byty. U všech třech 

skupin se také zpřísnily podmínky přidělování 

bytů a prodlužování nájemních smluv.  

 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(nebytové prostory)  
 

Rozpočet původní :     2 600 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :    2 700 000,00 Kč 

Plnění :       2 732 888,22 Kč 

% plnění :                               101,2 
 

Jednalo se o vybrané nájemné z nebytových prostor 

(2 685 157,22 Kč) a dále o příjmy, kdy byly započ-

teny přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2015 na 

úhradu dluhů na nájemném z minulých období 

(47 731,00 Kč). Nájemné z nebytových prostor bylo 

plánováno s ohledem na jejich schválený prodej. 

 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  

(DPS)  
 

Rozpočet původní :     2 500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :    3 020 000,00 Kč 

Plnění :       3 530 702,00 Kč 

% plnění :                  116,9 

 

Jednalo se o vybrané nájemné z bytů v domech 

s pečovatelskou službou. U bytů zvláštního určení 

v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou 

(DPS) je od 01.06.2013 nájemné 35,00 Kč/m2,  

u bezbariérových bytů činilo nájemné v I. čtvrtletí 

roku 2016 pouze 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. Od 01.04.2016 bylo, u nově 

uzavíraných smluv na tyto byty, nájemné navýšeno 

na 35,00 Kč/m2. U DPS nedošlo od 01.05.2016 

k navýšení o inflaci, neboť tyto byty byly pro rok 

2016, s ohledem na téměř nulový přínos, z navy-

šování 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 navy-

šuje 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 :               23 902 000,00 Kč 

Plnění :                  24 747 488,61 Kč 

% plnění :                 103,5 
 

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. Výše zálohy na úhradu cen 

služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví 

jako 1/12 předpokládaných ročních nákladů a dle 

počtu osob hlášených v bytě, nedohodnou-li se 

nájemce a pronajímatel jinak. 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                                           15 615 549,69 Kč 
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 příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 

s nájmem bytů v DPS                 5 300 164,07 Kč 

 příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 

s nájmem nebytových prostor     1 858 806,74 Kč 

Dále se jednalo o použité přeplatky z vyúčtování slu-

žeb na dluhy na služby spojené s užíváním prostoru 

a přeplatky z vyúčtování služeb týkajících se nepro-

daných bytů v prodaných domech, kde vyúčtování 

služeb prováděl jiný správce. Dále jsou zde evido-

vány přeplatky služeb dodavatelům z minulého roku, 

Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 972 968,11 Kč.   
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti   

o byt aj.) 
 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :                  0,00 Kč 

Plnění :                 200,00 Kč 

% plnění :                       - 

Jednalo se o příjem z uhrazeného poplatku za 

podanou žádost na výměnu bytu, Tento poplatek činí 

200 Kč za 1 žádost.  

 

Neidentifikované příjmy  

 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :         40 000,00 Kč 

Plnění :              1 330,12 Kč 

% plnění :                      3,3 

 

Jednalo se o přeplatky z vyúčtování služeb za rok 

2015, které byly zaslány k vyplacení na Českou 

poštu, nebyly však nájemci vyzvednuty a posléze 

byly vráceny na účet statutárního města Přerova. Při 

následném vyplácení byla tato položka postupně 

snižována. 
 

 

 

DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY 
 

K 31.12.2016 bylo evidováno 423 dlužníků (dluhy 

na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 

jednotkách), z toho u 233 dlužníků byl dluh do výše 

15 000 Kč,  u  137  dlužníků ve  výši  15 001  Kč až  
 

 

 

50 000 Kč, 43 dlužníků dluží v rozmezí 50 001 Kč 

až 100 000 Kč a 10 dluží více jak 100 001 Kč. 

Porovnání počtu dlužníků s roky 2014 a 2015 je 

uvedeno v následující tabulce. 
 

dlužná částka v Kč 
počet dlužníků 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

do 15 000 191 201 233 

15 001 až 50 000 144 133 137 

50 001 až 100 000 47 44 43 

100 001 a více 8 11 10 

celkem 390 389 423 

 

Ze 423 dlužníků již 288 nebydlí v bytech, na které se 

dluh váže. K 31.12.2016 byly sepsány 4 výpovědi 

z nájmu bytů, bylo podáno 8 návrhů na výkon roz-

hodnutí vyklizení bytu, 9 žalob o vyklizení bytu, dále 

bylo podáno 37 návrhů na nařízení exekuce (vymá-

hání dlužných částek přes exekutorskou kancelář), 

ve 4 případech byla pohledávka přihlášena k insol-

venčnímu řízení, ve 4 případech bylo provedeno 

vyklizení bytu (viz tabulka).  

 
 

E X E K U C E  (vystěhování) 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Uskutečněné exekuce 5 10 4 

Byt předán dobrovolně - - - 

Exekuce neuskutečněna 3 - - 

celkem nařízené exekuce 8 10 4 

 

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2016 za byty (údaje v Kč) 
 

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem 

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 

1993 – 1998 k 31.12.2016 5 367,00 9 852,00          3 578,00 18 797,00 

1999 – 2014 k 31.12.2016    5 724 669,88      3 042 977,63  905 379,90        9 673 027,41 

celkem k 31.12.2016    5 730 036,88     3 052 829,63                   908 957,90                      9 691 824,41      
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DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY 
 

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2016 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč)  
 

období nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem 

celkem k 31.12.2015           426 096,00                      70 344,00          2 413,00             498 853,00  

1993 - 1998 k 31.12.2016              2 442,00                           0,00                 0,00              2 442,00      

1999 - 2016 k 31.12.2016          429 754,00                 76 499,57          2 413,00          508 666,57 

celkem k 31.12.2016          432 196,00                          76 499,57          2 413,00             511 108,57    

 

 

Mimo výše uvedené dluhy oddělení evidovalo a vy-

máhalo poplatky a úroky z prodlení, přefakturace 

spojené s bydlením a náklady spojené s podáním 

žalob. Část dluhů byla také převedena na podrozva-

hový účet města. Jejich výše k 31.12.2016 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)           57 210 605,18 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)   

                                                             191 869,00 Kč 

 kolkovné (soudem přiznané náklady soudního 

řízení)                                          1 050 962,71 Kč 

 dluhy na žaloby (paušální platby za sepsání ža-

loby JUDr. Dutkem, kdy tyto jsou zaúčtovány do 

účetnictví města jako pohledávky a následně vy-

máhány u nájemců, na které byla žaloba podána) 

                                                             274 542,60 Kč 

 přefakturace (přefakturované pohledávky za na-

hozené jističe, za náklady spojené s exekucí, za 

spotřebu některých energií v případě vzniku no-

vého SVJ apod.)                          1 146 993,29 Kč 

 poplatek z prodlení vyčíslený k přefakturacím 

                     107 510,65 Kč 

 pohledávky převedené na podrozvahu města 

                 2 824 264,02 Kč 
 

Výdajová část rozpočtu 

 

Bytové hospodářství  
 

Rozpočet původní:                         28 794 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        35 583 300,00 Kč 

Čerpání:                                          30 944 927,43 Kč 

% čerpání:                                                     87,0 
 

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby, 

odstraňování havárií, vklady do fondů za byty ve 

vlastnictví města v privatizovaných domech, vyúčto-

vání služeb, přefakturace apod. realizované v objek-

tech bydlení, bytových jednotkách. V rámci služeb 

byly finanční prostředky čerpány především na:  

 poplatky za správu u privatizovaných domů       

                     498 153,00 Kč 

 právní služby                    266 200,00 Kč 

 více domů - průkazy energetické náročnosti 

budov                                             127 177,05 Kč 

 revize hasicích přístrojů (HP) a začlenění 

požárních nebezpečí                      105 678,00 Kč 

 periodické revize plynoinstalací      87 434,60 Kč 

 vyčištění dešťových žlabů a dešťových lapačů od  

splavenin                       87 228,30 Kč 

 více domů – PD na výměnu elektrické instalace 

ve společných prostorách domu      86 515,00 Kč 

 inzerce pro nájem bytů                    61 581,00 Kč 

 držení havarijní služby elektro        58 673,00 Kč 

 deratizace periodické                     40 031,15 Kč 

 držení havarijní služby plyn a voda 37 328,00 Kč 

 revize plynoinstalací volných bytů před 

přidělením                       34 620,00 Kč 

 čištění kanalizace         25 701,50 Kč 

 odečty a vyúčtování topení              16 171,50 Kč 

 rozbory vody na legionellu              15 149,00 Kč 
 

Dále bylo zajištěno provedení revizí plynoinstalací 

a elektroinstalací bytů i společných prostor domů, 

úklidy holubího trusu, postřiky proti štěnicím, vyklí-

zení bytů, půdních prostor, sklepů apod. Odděleně 

byly vedeny náklady za sepsané žaloby za vzniklé 

dluhy spojené s bydlením (54 571 Kč), které budou 

vymáhány po dlužnících.  

V rámci oprav a údržby včetně odstraňování havárií 

u bytů byly realizovány například tyto akce: 

 nám. Fr. Rasche 7 a Husova 7, 9 – instalace elek-

trických ohřívačů vody                  521 443,35 Kč 

 opravy volných bytů                      483 063,25 Kč 

 výměna vstupních dveří do domů  449 548,85 Kč 

 Kojetínská 5 – výměna oken a balkonových 

dveří z dvorní strany                   232 920,00 Kč 

 Škodova 33 – oprava zídky u domu  

                     155 554,75 Kč 

 Jižní čtvrť I/21-24 a III/1-5 – výměna rozvodů 

domovních telefonů      164 607,00 Kč 

 Kopaniny 10, byt č. 9 – rekonstrukce bytového 

jádra                                   144 565,35 Kč 

 Jižní čtvrť IV/1-3 – otlučení degradované omítky 

a penetrace                                  100 050,00 Kč 

 nám. Fr. Rasche 3 – oprava zídky   95 775,68 Kč 

 Jižní čtvrť III/2 - oprava kanalizační přípojky 

                                    87 393,10 Kč 

 Jižní čtvrť II/5 a 13 –vložkování komínů  

                                                  79 292,50 Kč 

 Jižní čtvrť II/3 – odstranění havárie na 

kanalizační přípojce                         87 393,10 Kč 

 více domů – opravy požárních zařízení   

                                     74 392,00 Kč 
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 Kratochvílova 22, byt č. 1, 4, 5 – instalace 

elektrických bojlerů                     66 516,00 Kč 

 výměny vodoměrů                       64 860,00 Kč 

 opravy zděných přístřešků od úkrytů civilní 

ochrany                                            60 853,40 Kč 

 Jižní čtvrť IV/15, byt č. 5 – celková oprava 

podlahy                                            58 781,10 Kč 

 Kratochvílova 22, byt č. 1 – výměna 

elektroinstalace                                56 861,06 Kč 

 Na hrázi 24, 26, 28, 30 – zajištění přívodu 

vzduchu pro plynové spotřebiče      50 493,05 Kč 

 Na odpolední 4 – oprava koupelny v bytě č. 7 

                                                               48 454,10 Kč 

 Osmek 7 – oprava části lodžií          48 158,55 Kč 

 Denisova 6, 8, 10, 12 – oprava bočních stěn        

u vstupů do domů                            39 322,18 Kč 

 Gen. Štefánika 4 a 7 – předláždění zádveří domu  

                                                               38 661,83 Kč 

 Trávník 12, byt č. 9 – oprava podlahy  

                                     37 911,94 Kč 

 Komenského 18, byt č. 3 – celková oprava 

koupelny                                          31 504,04 Kč 

 Gen. Štefánika 7 – oprava dilatační spáry 

                       27 763,30 Kč 

 více bytů – opravy plynoinstalace po revizích 

                       24 731,90 Kč 

 Gen. Štefánika 4 – oprava keramického soklu 

společných částí domu                     23 489,33 Kč 

 Gen. Štefánika 4 a Jižní čtvrť IV/1, 2, 3 – vyma-

lování společných prostor domu      19 641,00 Kč 

 Na hrázi 34 – otlučení vlhkých, degradovaných 

omítek v suterénu                     19 622,32 Kč 

 Jižní čtvrť I/21 – rozšíření plynoinstalace 

vč. spotřebičů v bytě č. 3       19 563,80 Kč 
 

Dále byly prováděny opravy malého rozsahu, výměny 

zařizovacích předmětů, odstraňování havárií, zajiště-

ní volných bytů, aktuální opravy a údržba plyno-

instalací, zdravoinstalací, elektroinstalací, zednické 

práce, nátěry konstrukcí, malby, výměny klempíř-

ských prvků, stolařské a zámečnické práce, opravy 

střešní krytiny, výtahů, dveří apod.  
 

Nebytové hospodářství    
 

Rozpočet původní :     3 703 000,00 Kč  

Rozpočet upravený :    4 594 000,00 Kč 

Čerpání :          3 815 954,58 Kč  

% čerpání :                                  83,1 

 

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       

                     127 991,00 Kč 

 více nebytových prostor – průkazy energetické 

náročnosti domů                              15 572,70 Kč 

 deratizace                                        6 461,40 Kč 

 údržba zeleně                        4 308,00 Kč 
 

Dále bylo zajištěno provedení revizí elektroinstalace, 

plynoinstalace, úklidu apod. V rámci oprav a údržby 

byly realizovány například tyto akce: 

 Jateční 22 – o patření k zabránění zatopení 

suterénu                                            46 717,98 Kč 

 Klivarova 1 – celková oprava elektroinstalace 

                       39 387,16 Kč 

 Kozlovská 2 – výměna PVC v prodejně    

                       27 150,35 Kč 

 Palackého 1 – odstranění původního výtahu, 

bourací práce NP 101                      22 425,83 Kč 

 Kratochvílova 14 – stavební úpravy 19 397,39 Kč 

 Klivarova 1 a 3 – výměna oken z dvorní strany 

                                    18 289,96 Kč  

 Klivarova 1 – oprava podlahy v hlavní místnosti 

prodejny                      17 995,20 Kč 

 Č. Drahlovského 3 – oprava WC v suterénu – pro-

dejna plynoinstalačního materiálu   17 247,24 Kč 

 Palackého 1 – demontáž výtahu do suterénu 

vč. stavebních úprav NP 102           17 173,65 Kč 

Dále byly prováděny menší opravy elektrorozvodů, 

vodoinstalací, drobné zednické opravy, zámečnické 

práce, údržba malého rozsahu, odstraňování následků 

havárií apod. 

 

 
 

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

samostatného bydlení  
 

Rozpočet původní :     6 588 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :    8 921 300,00 Kč 

Čerpání :       6 385 869,61 Kč 

% čerpání :                   71,6 
 

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 čerpány především na: 

 desinfekce rozvodů teplé vody u více domů 

        180 399,00 Kč 

 údržbu zeleně                         38 618,00 Kč 

 Fügnerova 1 – desinfekce štěnic v celém domě 

          13 915,00 Kč 

 čištění dešťových žlabů, svodů a gajgrů  

            8 628,00 Kč 

 revize HP a požární vody         8 203,60 Kč 
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 odečty a rozúčtování za rok 2015      7 420,30 Kč 

 Fügnerova 1 – revize a kontrola zabezpečovacího 

elektronického požárního systému    5 172,00 Kč 
 

Dále bylo zajištěno čištění kanalizace, revize plyno-

instalací, revize elektroinstalací, úklidy, služby u vý-

tahů apod. V rámci oprav a údržby včetně odstra-

ňování havárií byly finanční prostředky čerpány 

především na:  

 Na hrázi 32 – výměnu sklepních oken      

                       71 921,00 Kč 

 opravy požárních zařízení u více domů  

                       41 888,00 Kč 

 Fügnerova 1 – opravu terasy           26 900,80 Kč 

 více domů a bytů – opravy topení   22 530,93 Kč 

 více domů - výměny zařizovacích předmětů 

          19 546,84 Kč 

 U Strhance 13 – odstranění vlhkých, degradova-

ných omítek a provedení sanačních omítek 

vč. difuzních lišt                              17 050,92 Kč 

 U Strhance 13 – opravu plynoinstalace    

                                     16 353,00 Kč 

 opravu elektroinstalace vč. revize u více bytů 

                       13 725,67 Kč 

 U Strhance 13 – odstranění plísně, difuzní lišty, 

vymalba                                           12 649,89 Kč 

 Jižní čtvrť I/25 – opravy bytu          11 068,75 Kč 

Byly prováděny opravy malého rozsahu, odstraňo-

vání havárií, aktuální opravy a údržba zdravo-

instalací i elektroinstalací, zednické, malířské, natě-

račské, stolařské a zámečnické práce, seřízení oken, 

dveří apod. Dále byl v DPS, Trávník 1, zřízen krizový 

byt pro občany, kteří se dostali do těžké životní 

situace. Náklady na tento byt činily 59 443,55 Kč. 

 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540) 
 

Opravy volných bytů na Jižní čtvrti a nám. Fr. 

Rasche  
 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :                 1 651 100,00 Kč 

Čerpání :                      1 651 101,27 Kč 

% čerpání :                               100,0  
 

Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu 

rekonstrukce volných bytů v rozsahu oprav podlah 

a elektroinstalace včetně prací souvisejících. Reali-

zace díla byla zahájena dne 30.11.2015 a práce 

dokončeny dle smlouvy o dílo v únoru 2016.  
 

Oprava elektroinstalace v domě Jižní čtvrť 

II/6, 7, 8, 9, Jižní čtvrť IV/1, 2, 3 a Bartošova 22 
 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :                 1 353 200,00 Kč 

Čerpání :                         1 352 414,95 Kč 

% čerpání :                                 99,9 
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu oprav 

elektroinstalace společných prostor včetně nových 

elektrorozvaděčů a prací souvisejících. Realizace 

díla byla zahájena dne 30.11.2015 a práce dokončeny 

dle smlouvy o dílo 24.02.2016. 

 

J. Nálepky 2, 4, 6 – výměna střešních oken 
 

Rozpočet původní :        550 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :       550 000,00 Kč 

Čerpání :                     0,00 Kč 

% čerpání :                       0,0   
 

U této akce bylo oddělení závislé na průběhu akce 

u společenství vlastníků jednotek (SVJ), kdy výměna 

střešních oken musela proběhnout zároveň s rekon-

strukcí střešní krytiny. SVJ v závěru roku 2016 

zaslalo informaci, že akce začne být realizována 

nejdříve ve 2. čtvrtletí roku 2017.  
 

Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. 

Rasche 3 
 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :       930 000,00 Kč 

Čerpání :                     0,00 Kč 

% čerpání :                        0,0  
 

Tuto investiční akci se v roce 2016 nepodařilo 

zrealizovat, neboť jeden z vlastníků domu se odmítl 

podílet na spolufinancování celé akce a komuni-

kovat se zástupci oddělení bytové správy. Balkóny 

jsou v havarijním stavu, proto byly pro zimní měsíce 

zabezpečeny proti uvolnění a akce bude soutěžena 

a realizována v roce 2017.  

 

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 

– nám. Fr. Rasche 3,7 a Husova 7,9 
 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :    2 100 000,00 Kč 

Čerpání :                     0,00 Kč 

% čerpání :                         0,0   
 

Tato investiční akce byla ve čtvrtém čtvrtletí 

vysoutěžena. Smlouva však nebyla k dnešnímu dni 

podepsána. Akce se bude realizovat v roce 2017.  

 

DPS U Žebračky 18 – výměna rozvodů vody        

a zařizovacích předmětů 
 

Rozpočet původní :        560 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :       560 000,00 Kč 

Čerpání :                     0,00 Kč 

% čerpání :                       0,0    
 

Akce byla v rozpočtu plánována od začátku roku, 

byla však zrušena z důvodu nutnosti odstraňování 

porevizních závad vyplývajících z nové vyhlášky. 

Do rozpočtu byla vrácena až po zjištění finančních 

úspor, nestihla se již však realizovat.  
 

 
 

Zprávu podal: Ing. Miloslav Dohnal 

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 (ZŠ) – 8 úplných ZŠ (z toho 1 kom-

binace ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 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 (MŠ) – 11 MŠ v právní subjek-

tivitě, 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 (ZŠS) – 1 sloučené 

ZŠS v právní subjektivitě s odloučenými praco-

višti. ZŠS dostávalo měsíční dotace na provoz, 

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 (CMŠ – zřizovaná Arci-

biskupstvím Olomouckým), dotace byla zaslána 

dle smlouvy o poskytování dotace na období 1-

8/2016. Na období 9-12/2016 byla uzavřena nová 

dotační smlouva a následně zaslána dotace, 

 Městská knihovna v Přerově (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 

(53) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

oddělení 

sociálních věcí                   

a zdravotnictví 

(28 z toho 19 SPOD) 

oddělení 

sociální prevence               

a pomoci 

(12) 

 

oddělení 

školství a mládeže 

(11) 

manažer prevence 

kriminality 

(1) 
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Ve výše uvedeném členění se jednalo zejména 

o ekonomické zabezpečení správy a údržby objektů, 

stanovení, projednání, přidělování a vyúčtování roz-

počtů, závěrek a rozborů, zaznamenávání změn 

v rejstříku škol a školských zařízení, připravování 

materiálů do orgánů města (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 nákla-

dovosti vytápění a údržby, dále odpisy movitého 

i nemovitého majetku, inventarizace, činnost spojená 

s provozem prádelen a MěK. Oddělení se zabývalo 

také možnostmi spolupráce a případným zapojením 

školských organizací a MěK do projektů v rámci 

kraje či Evropské unie, připravovalo podklady výboru 

pro školství a sport, provádělo předběžnou, průběž-

nou i následnou kontrolu školských příspěvkových 

organizací (PO) a MěK, průběžně metodicky konzul-

tovalo se starosty obcí zřizujícími školy a rovněž 

s řediteli a ekonomy těchto škol.  

Dále byly vypracovávány návrhy rozpisu rozpočtů 

na přímé výdaje na vzdělávání (platy, ostatní osobní 

náklady (OON), odvody a ostatní neinvestiční výdaje 

(ONIV)) a tyto předávány Krajskému úřadu Olo-

mouckého kraje, prováděna byla kontrola statistic-

kých výkazů a zpracovaná data předávána na MŠMT 

ČR. Tyto činnosti byly prováděny jak vůči školám 

a školským zařízením zřízeným městem, tak i těm 

zřízeným obcemi spadajícími pod statutární město 

Přerov jako obec s rozšířenou působností. Zpracová-

vány byly návrhy platů a odměn ředitelům škol 

a školských zařízení, byla prováděna šetření o platech 

pro Informační systém o platech pro MF ČR, 

zajišťována vyhlášení konkursních řízení na volná 

pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení 

a zpracovávány podklady k hodnocení jejich práce. 

Zpracovávány byly dotace, zejména pro sportovní 

a volnočasové organizace, finanční prostředky byly, 

po posouzení komise a schválení v orgánech města, 

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:             817 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:           812 800,00 Kč 

Plnění:                     812 971,96 Kč 

% plnění:                                         100,0 
 

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 21% DPH 

v prádelnách statutárního města.  
 

Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 
 

Rozpočet původní:                   289 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   317 700,00 Kč 

Plnění:                       317 631,00 Kč 

% plnění:                                           100,0 

MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2016. 

Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 

naplňování investičních fondů MŠ.  
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 
 

Rozpočet původní:                2 805 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:                2 795 300,00 Kč 

Plnění:                   2 799 183,00 Kč 

% plnění:                           100,1 
 

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2016. 

Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 

naplňování investičních fondů ZŠ.  
 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 
 

Rozpočet původní:                    408 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                    360 300,00 Kč 

Plnění:                                   360 344,00 Kč 

% plnění:                            100,0 
 

ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2016 

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:                          800,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          800,00 Kč 

Plnění:                            816,00 Kč 

% plnění:                                         102,0 
 

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2016. 

 

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 

organizací 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   640 000,00 Kč 

Plnění:                  1 153 000,00 Kč 

% plnění:                                             180,2 
 

Jednalo se o vrácení předfinancování ozdravných 

pobytů ZŠ Trávník a Velká Dlážka. 
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Výdajová část rozpočtu 

 

Mateřské školy 

 

Rozpočet původní:              10 450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 806 300,00 Kč 

Čerpání:                10 758 015,09 Kč 

% čerpání:                             99,6 

 

 

 

Z této částky byl MŠ zaslán příspěvek na provoz ve 

výši 8 497 372 Kč, investiční transfer obdržely MŠ 

Kozlovská na spolufinancování nákupu myčky 

nádobí 25 000 Kč, MŠ Optiky na spolufinancování 

zpracování projektové dokumentace (dále PD) na 

kanalizaci 12 100 Kč a MŠ Komenského rovněž na 

pořízení myčky nádobí 48 000 Kč. Dotace na platy 

a ONIV byly zasílány přímo Krajským úřadem Olo-

mouckého kraje na účty škol. V provozní části bylo 

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, od-

vod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2016. 

Všechny opravy a nákupy si prováděly MŠ prostřed-

nictvím svých rozpočtů za asistence pracovníka 

odboru správy majetku. MŠ hospodaří v rámci roz-

počtu rovněž s výnosy, které tvoří úplata zákonných 

zástupců dětí za předškolní vzdělávání. Ke krytí 

nákladů byly prvořadě zapojeny vlastní zdroje orga-

nizací např. úplata od zákonných zástupců a fondy 

organizací. Zbývající oprávněné požadavky byly 

dokrývány posílením rozpočtů (zejména požadavky 

vzešlé z podnětů Krajské hygienické stanice nebo 

z Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nad rámec 

rozpočtu obdržela MŠ Radost, Přerov, Kozlovská 44, 

dotaci ve výši 15 000 Kč na aktivitu „Přírodní zahra-

da“ z programu na podporu aktivit v oblasti environ-

mentálního vzdělávání MŠ.  

Dále MŠ obdržely odměny za umístění v soutěži 

v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií, 

a to: 

 MŠ Máchova 14, pracoviště Sokolská 26 

            5 000,00 Kč 

 MŠ Újezdec, pracoviště Lověšice     4 500,00 Kč 

 MŠ Újezdec                                       4 000,00 Kč 

 MŠ Dvořákova                                  3 500,00 Kč 

 MŠ Optiky, pracoviště Kozlovice     3 000,00 Kč 

Zbývající finanční prostředky byly využity např. na: 

 mzdy pradlen a dohody (za období 12/2015 – 

11/2016)                                         614 758,00 Kč 

 výdaje na provoz prádelen             186 665,76 Kč 

 mzdy údržbářů včetně dotace z ÚP (za období 

12/2015 – 11/2016)                        553 976,00 Kč 

 výdaje na provoz údržby MŠ           17 198,33 Kč 

 inzerce – NP, tisk, zápisy, drobné nákupy        

                                               13 419,00 Kč 
 

Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ 

Kouřílkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ Ja-

sínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně města, praly 

prádlo pro potřeby MŠ, statutárního města Přerova, 

chaty Svrčov a Městské policie Přerov. Provozní 

výdaje prádelen se týkaly spotřeby energií, nákupu 

materiálu, oprav a revizí strojů, pořízení vybavení 

apod. Výdaje za praní prádla byly fakturovány měsíč-

ně MŠ a ZŠ, která má jako součást odloučená praco-

viště MŠ, a to včetně 21 % DPH. 

Pod oddělením pracovali 2 rotující údržbáři, kteří 

prováděli drobné opravy a údržbu na MŠ dle konkrét-

ních požadavků ředitelek. Jednalo se např. o drobné 

vodařské, zednické, malířské a natěračské práce, 

údržbu zahrad, vrtání, montáž či stěhování nábytku, 

opravy hraček, plotů apod. Jejich mzdové náklady 

byly částečně kompenzovány dotacemi z Úřadu prá-

ce, a to ve výši 182 000 Kč.  
 

Neinvestiční transfer SR – Rotující údržbáři 

Dotace         32 068,40 Kč 

ÚZ 104113013 

Čerpáno       32 068,40 Kč 

Zůstatek               0,00 Kč 

Dotace       149 931,60 Kč 

ÚZ 104513013 

Čerpáno     149 931,60 Kč 

Zůstatek               0,00 Kč 
 

V I. pololetí byly vráceny do rozpočtu města finan-

ční prostředky za otop – páru zateplených MŠ za 

období 1 – 4/2016 ve výši 36 424 Kč. MŠ byly pone-

chány úspory ve výši 1/3 i ze zateplených MŠ, tj.  

18 212 Kč na opravy a údržbu, které byly prová-

děny zejména v průběhu prázdnin. V závěru roku 

bylo rozhodnuto ponechat MŠ i zbývající prostředky 

nevyčerpané za otop MŠ na jejich opravy a údržbu. 

MŠ Kouřílkova obdržela předfinancování ozdrav-

ného pobytu ve výši 62 000 Kč, které následně vrá-

tila do rozpočtu zřizovatele v plné výši. 

V roce 2016 probíhala v MŠ jen běžná údržba, z fi-

nančních prostředků vyčleněných na havárie a nutné 

opravy byly pak realizovány tyto:  
 

MŠ Máchova 14 

 pořízení myčky nádobí         8 448,00 Kč 

 nákup monitoru k zabezpečení MŠ  5 547,00 Kč 

 pořízení tiskárny                               5 990,00 Kč 
 

MŠ Dvořákova 

 oprava stříšky před budovou          30 446,00 Kč 

 nákup koberce        30 990,00 Kč 

 pořízení kuchyňské linky        12 795,75 Kč 
 

MŚ Komenského 

 nákup herního prvku na zahradu    36 989,70 Kč 

 nákup myčky nádobí                      45 859,00 Kč 
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MŠ Kouřílkova 

 opravy vodoinstalace obou MŠ      27 582,00 Kč 

 stavební úpravy Jasínkova             39 239,00 Kč 

 pořízení koberce Kouřílkova           9 968,00 Kč 
 

MŠ Lešetínská 

 oprava skříní         17 908,00 Kč 
 

MŠ Optiky 

 oprava PVC                                    75 020,00 Kč 

 PD na kanalizaci                     12 100,00 Kč 

 oprava osvětlení Kozlovice            15 890,00 Kč 

 oprava vodoinstalace                      14 472,00 Kč 
 

MŠ U tenisu 

 výměna části oken                        120 698,00 Kč 

 nákup pračky                                  10 490,00 Kč 

 deratizace a práce s ní spojené       64 320,00 Kč 

 zazdění otvorů (hlodavci)               27 436,00 Kč 

 malování a nátěry                           21 945,00 Kč 

 výměna bojleru                                 9 380,52 Kč 
 

MŠ Radost, Kozlovská 44 

 výměna části oken                        154 410,00 Kč 

 oprava pískoviště        12 963,00 Kč 

 oprava plotu                                    25 209,00 Kč 
 

MŠ Píšťalka, Máchova 8 

 oprava vnitřních dveří         9 007,00 Kč 

 pořízení notebooku                18 783,00 Kč 
 

MŠ Újezdec 

 mikropilotáž základové patky        80 828,00 Kč 

 oprava dešťové kanalizace             43 231,00 Kč 

 malování obou MŠ                         46 883,00 Kč 

 nákup herního prvku na zahradu    12 577,00 Kč 
 

ZŠ a MŠ Hranická  

 podhledy a malování tělocvičny Vinary  

          59 829,00 Kč 

 oprava keramické dílny Čekyně      26 893,00 Kč 
 

MŠ – církevní zařízení  

Finanční prostředky ve výši 53 333 Kč byly zaslány 

zřizovateli církevní MŠ Arcibiskupství Olomoucké-

mu v plné výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na 

období 1-8/2016. Na období 9-12/2016 byla uzavřena 

nová smlouva o poskytnutí dotace, na základě které 

byly zaslány finanční prostředky ve výši 26 667 Kč. 
 

MŠ – soukromá zařízení 

Finanční prostředky ve výši 690 000 Kč byly zaslány 

zřizovatelům soukromých MŠ v  plné výši dle smluv 

o poskytnutí dotace na rok 2016 v I. pololetí, 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:              21 256 200,00 Kč 

Rozpočet upravený:              20 349 300,00 Kč 

Čerpání:                20 316 014,00 Kč 

% čerpání:                             99,8   

PO byl zaslán příspěvek na provoz 19 823 062 Kč 

bez dotací. Do rozpočtu města byly vráceny finanční 

prostředky na otop – páru zateplených ZŠ za období 

1 – 4/2016 ve výši 320 503 Kč. ZŠ byly ponechány 

úspory ve výši 1/3 i ze zateplených škol ve výši 

160 251 Kč na opravy a údržbu. Finanční prostředky 

uspořené ze dvou nezateplených ZŠ byly rovněž 

využity na nutné opravy a údržbu objektů všech ZŠ. 

V závěru roku bylo rozhodnuto ponechat školám 

i zbývající úspory na opravy a údržbu.  

Investiční transfer obdržela jen ZŠ Trávník, na 

opravy a údržbu a PD otopu a rozvodů vody ve výši 

342 175 Kč. Na zájmové vzdělávání bylo poskytnu-

to v průběhu roku 1 200 000 Kč.  

V provozní části se procento čerpání pohybovalo 

těsně pod hranicí 100 % s ohledem na nedočerpání 

finančních prostředků určených na zabezpečení nad-

standardních služeb a na organizaci školního roku 

ZŠ Za mlýnem v souvislosti se zateplením školy, 

které probíhalo v průběhu školního roku. Byla čer-

pána jen částka 85 971 Kč, např. na návštěvy vý-

chovných koncertů, střediska Atlas a Bios, Muzea 

Komenského, divadelního představení, Zbrašovských 

aragonitových jeskyní a další akce pro žáky. Hlavní 

část, ozdravné pobyty, se uskuteční až v roce 2017. 

Příspěvky na odpisy byly zasílány průběžně v rámci 

měsíčních příspěvků na provoz. Odvod byl nařízen 

ve výši 100 % z  odpisů nemovitého majetku vytvo-

řených v hlavní činnosti v roce 2016, odvody byly 

zasílány průběžně v závislosti na naplňování inves-

tičních fondů ZŠ.  

ZŠ a MŠ Hranická obdržela na udržitelnost projektu 

Mateřídouška bez bariér finanční prostředky ve výši 

15 078 Kč, a to na pokrytí nadstandardních pedago-

gických služeb. ZŠ B. Němcové bylo v rámci udrži-

telnosti projektu Centrum podpory žáků ze sociokul-

turně znevýhodněného prostředí a na sociálního pe-

dagoga zasláno 867 147 Kč. ZŠ U tenisu na učitele – 

trenéra, uklízeče a správce gymnastické haly obdržela 

částku 472 893 Kč.  
 

Nad rámec rozpočtu odboru obdržely ZŠ a MŠ Hra-

nická, U tenisu a Svisle odměny za umístění v soutě-

ži v odděleném sběru použitých monočlánků a baterií 

ve školním roce 2014/2015 v celkové výši 6 000 Kč. 

Na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdě-

lávání obdržely dotaci: 

 ZŠ Svisle na aktivitu „Budování odborné příro-

dopisné učebny“                                   24 000 Kč 

 ZŠ Trávník na aktivitu „Hrajeme si s odpadem 

aneb hrajeme na odpad“                       25 800 Kč 

 ZŠ Želatovská na aktivitu „Mezinárodní Den 

země“               17 000 Kč 

ZŠ a MŠ Hranická obdržela příspěvek na spolufinan-

cování projektu Pětidenní sportovní judistický týden 

pro děti ve výši 186 000 Kč. 

ZŠ B. Němcové obdržela dotaci ve výši 2 500 Kč 

z dotačního programu statutárního města pro  oblast 

volného času na organizaci akce Volnočasový vý-

chovný program pro žáky 7. až 9. tříd ZŠ, v oblasti 

mezilidských vztahů, s ohledem na sociokulturní 
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prostředí, ve kterém vyrůstají, pořádané ve dnech 

21. – 24.06.2016. 
Dále byly finanční prostředky čerpány například na: 

 inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty 10 751,00 Kč 

 Scholar – ocenění žáků       40 026,00 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 

 opravy osvětlení tříd ZŠ       74 753,00 Kč 
 

ZŠ Za mlýnem  

 pořízení šatních skříněk                 118 796,00 Kč 

 opravy PVC ve dvou třídách       86 000,00 Kč 

 malování         78 272,00 Kč 

 pořízení keramické pece       38 130,00 Kč 

 opravy bojlerů                                  28 244,00 Kč 

 opravy osvětlení chodeb                  23 823,93 Kč 

 pořízení PC pro ekonomku              24 999,00 Kč 
 

ZŠ Trávník 

 oprava síťových kabelů internetu    72 423,00 Kč 

 oprava podhledů ve třídách              93 114,45 Kč 

 malování                                          39 055,00 Kč 

 pořízení interaktivní tabule              75 401,00 Kč 

 pořízení PC – učební pomůcka        25 325,00 Kč 

 pořízení šatních skříněk                   74 530,00 Kč 
 

ZŠ Svisle 

 nákup pilonové tabule                     25 329,10 Kč 

 nákup kuchyňských skříněk             51 336,70 Kč 

 nákup sporáků                     20 669,00 Kč 

 nákup PC pro ekonomku         9 581,00 Kč 

 nákup monitorů        30 425,00 Kč 

 oprava osvětlení                               31 059,50 Kč 

 oprava lajnování hřiště                     24 999,00 Kč 
 

ZŠ U tenisu 

 deratizace a práce s ní spojené         82 680,00 Kč 

 nákup nábytku do školní družiny     45 121,00 Kč 

 oprava schodiště                              63 341,00 Kč 

 oprava kanalizace                            25 504,62 Kč 

 nákup lavic a židlí                            99 015,00 Kč 

ZŠ Boženy Němcové 

 malování                                          49 250,00 Kč 

 výměna PVC ve třídách                   70 250,00 Kč 

 čištění půdy                                      25 000,00 Kč 

 oprava topení                                   48 170,00 Kč 
 

ZŠ Velká Dlážka 

 nákup televizoru                              17 950,00 Kč 

 oprava hřiště                                  108 937,00 Kč 

 oprava osvětlení                               53 918,00 Kč 

 opravy dveří                                     40 362,00 Kč 

 opravy podlah                                  33 070,00 Kč 

 malování                                          25 176,00 Kč 

 nákup tabulí                                     67 760,00 Kč 
 

ZŠ Želatovská 

 pořízení televizoru do vestibulu      24 914,00 Kč 

 zhotovení zábradlí u šaten               18 876,00 Kč 

 2 ks bojleru                                      15 440,00 Kč 

 opravy elektro                                  49 262,00 Kč 

 oprava mříže v tělocvičně                67 500,00 Kč 

 opravy odpadů a topných ventilů     51 546,00 Kč 
 

Soukromá ZŠ Máchova 3 

Finanční prostředky ve výši 100 000 Kč byly zaslány 

soukromé ZŠ Acorn's  John's school s. r. o., v plné 

výši dle smlouvy o poskytnutí dotace.  
 

Základní školy (školy v přírodě) 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 168 000,00 Kč 

Čerpání:                     368 000,00 Kč 

% čerpání:                             31,5    
 

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. Tyto byly do rozpočtu města vráceny 

v průběhu roku po poskytnutí dotace ze SFŽP. Další 

školy absolvovaly ozdravné pobyty počátkem roku, 

přefinancování bylo poskytnuto na tyto projekty: 

 ZŠ U tenisu – Tenisáček na ozdravném pobytu   

                                                                  283 000 Kč 

 ZŠ Svisle – Příroda je pestrý dům      263 000 Kč 

 ZŠ Za mlýnem – Mravenčí dobrodružství 

                                                                  289 000 Kč  

 ZŠ Želatovská – Příroda je pestrý dům  

                                                                  300 000 Kč 

 ZŠ Boženy Němcové – Špunťáčci z Boženky  

                                                                    61 000 Kč 

Dotace ze SFŽP postupně přicházely na účty škol 

a tyto je vracely v plné poskytnuté výši na účet 

města. V závěru roku bylo opět poskytnuto před-

financování ozdravných pobytů ZŠ Velká Dlážka ve 

výši 368 000 Kč.  
 

Základní školy (projekt MAP) 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 908 500,00 Kč 

Čerpání:                     956 987,27 Kč 

% čerpání:                             50,1  
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V roce 2015 byly zahájeny práce na přípravě Míst-

ního akčního plánu vzdělávání (MAP). V průběhu 

roku 2016 probíhala jednání realizačního týmu, schá-

zel se řídící výbor a zasedaly pracovní skupiny. Rov-

něž byly uskutečněny 2 semináře. V říjnu obdrželo 

město 1. zálohu na dotaci ve výši 877 637,55 Kč, 

která byla použita na platy, odvody, cestovné, občer-

stvení, energie, úklid, pronájmy sálů. Ze spolufi-

nancování a předfinancování byla čerpána částka 

79 349,72 Kč.  
 

 
 

Školní stravování 
 

Rozpočet původní:                5 912 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                5 864 800,00 Kč 

Čerpání:                  5 864 822,00 Kč 

% čerpání:                           100,0 

 

PO byl zaslán příspěvek na provoz 5 864 822 Kč 

a na pořízení investic ve výši 319 500 Kč, finanční 

prostředky na mzdy a ONIV zasílal Krajský úřad 

Olomouckého kraje přímo na účet ZŠS. 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. ZŠS bylo 

plátcem DPH a mohlo si uplatnit částečné odpočty. 

V roce 2016 realizovalo údržbu a nákupy vybavení, 

dále zde probíhala jen běžná údržba, opravy a revize. 

Na jednotlivé jídelny byly zakoupeny nové stroje: 

 plynový kotel Kratochvílova         109 948,00 Kč 

 kotel 150 l Velká Dlážka               118 235,00 Kč 

 kotel 150 l U tenisu                        121 439,50 Kč 

 kotel 100 l Želatovská                    101 992,00 Kč 

 objednávací box – Za mlýnem       121 439,50 Kč 
 

Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 
 

Rozpočet původní:              12 746 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:               14 007 400,00 Kč 

Čerpání:                              14 007 288,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

MěK byl zaslán příspěvek na provoz a mzdy bez 

dotací ve výši 12 761 423 Kč (včetně částky na od-

pisy movitého a nemovitého majetku), příspěvek do 

fondu investic na spolufinancování investičního 

projektu ve výši 39 640 Kč a dále dotace viz níže: 
 

Neinvestiční transfer KÚ Olomouckého kraje  
na regionální funkce Měk  

Dotace    1 014 225,00 Kč 

ÚZ 00401 

Čerpáno  1 014 225,00 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 z projektu Imple-

mentace NCIP serveru OAI Provideru pro zapojení MěK 

v Přerově do budovaného Centrálního portálu knihoven   

Dotace         34 000,00 Kč 

ÚZ 34053 

Čerpáno       34 000,00 Kč 

Zůstatek                0,00 Kč 

Investiční transfer Ministerstva kultury            

na pořízení software z projektu Implementace NCIP 

serveru OAI Provideru pro zapojení MěK v Přerově do 

budovaného Centrálního portálu knihoven 

Dotace         65 000,00 Kč 

ÚZ 34053 

Čerpáno       65 000,00 Kč 

Zůstatek                0,00 Kč 
 

V MěK byly dále provedeny např. tyto opravy a ná-

kupy: 

 oprava zídky před Měk                  312 885,87 Kč 

 výměna oken           247 426,00 Kč 

 nákup modulu NICP server           104 640,00 Kč 

 pořízení tiskárny plastových karet   42 906,00 Kč 
 

Hospodaření příspěvkových organizací 

Přehled výsledků hospodaření (VH) a zůstatků fondů 

rezervního (RF), jmění účetní jednotky (JÚJ), fondu 

odměn (FO), investičního fondu (IF) a transferů na 

pořízení majetku (TPM) PO v členění na statutární 

město Přerov (SM), kraj a doplňkovou činnost (DČ) 

na jednotlivé školy a školská zařízení je v závěrečné 

tabulce  
 

Mateřské školy 

V MŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2016 ve výši 

231 282,33 Kč, z toho v HČ 115 120,33 Kč, v DČ 

116 162,00 Kč a na kraji 0,00 Kč.  

Zůstatky na fondech: RF z VH 154 398,46 Kč, RF 

z ostatních titulů 387 541,03 Kč, FO 90 626,61 Kč, 

IF 184 937,22 Kč, JÚJ 8 133 083,66 Kč, TPM 

1 713 547,95 Kč. MŠ žádné pohledávky neevidovaly. 
 

Základní školy 

V ZŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2016 ve výši 

654 910,91 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč, v DČ 

654 910,91 Kč a na kraji 0,00 Kč. 

Zůstatky na fondech: RF z VH 553 143,05 Kč, 

RF z ostatních titulů 114 692,40 Kč, FO 266 111,57 

Kč, IF 732 629,00 Kč, JÚJ 128 295 082,67 Kč, 

TPM 56 086 066,80 Kč. Pohledávky za úplaty za ŠD 

ani SVČ neevidovala žádná ZŠ.  
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Zařízení školního stravování 

V ZŠS byl dosažen celkový VH po zdanění k 

31.12.2016 ve výši 198 344,39 Kč z toho v HČ 0,00 

Kč, z DČ 198 344,39 Kč a na kraji 0,00 Kč.  

Zůstatky na fondech: RF z VH 838 654,38 Kč, 

RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 294 000,00 Kč, 

IF 618 148,87 Kč, JÚJ 35 204 343,29 Kč, TPM  

4 535 049,55 Kč. ZŠS neevidovalo žádné pohledávky.  
 

Městská knihovna 

U MěK činil celkový VH k 31.12.2016 ve výši 

36 388,68 Kč, z toho v HČ 34 088,68 Kč a v DČ     

2 300,00 Kč. 

Zůstatky na fondech: RF z VH 203 191,48 Kč, 

RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 25 100,00 Kč, 

IF 517 579,17 Kč, JÚJ 385 930,30 Kč, TPM 

202 929,00 Kč.  

MěK obdržela několik dotací v celkové výši 

1 014 225 Kč, z nichž nejvyšší byla na zajištění 

regionálních funkcí. 

MěK evidovala k 31.12.2016 níže uvedené pohle-

dávky: 

 sankční a ostatní poplatky z AKS Clavia za 275 

čtenáři, běžnými uživateli knihovny     10 735 Kč 

 56 dlužníků vedených u právníka           7 500 Kč 

 poplatky za zpracování (dle ceníku 50,-Kč/kniha 

a 10,- Kč/ časopis)                                  1 500 Kč 

 hodnota knih u právníka vedená v účetnictví  

                                                                 6 417,00 Kč  

Celá pohledávka – soudní řízení (1. exekuční řízení 

– splátkový kalendář) činila 28 169,09 Kč, úroky 

z prodlení 4 180,76 Kč za soudní řízení. Stav pohle-

dávek na podrozvaze činil celkem 87 863,94 Kč.  
 

 

 

Celkové zhodnocení hospodaření škol, školských 

zařízení a MěK 
 

V úhrnu dosahovaly PO školství a MěK celkem VH 

k datu 31.12.2016 ve výši 1 120 926,31 Kč, z toho 

v HČ 149 309,01 Kč, na kraji 0,00 Kč a v DČ 

971 617,30 Kč, RF z VH 1 749 387,37 Kč, RF 

z ostatních titulů 502 233,43 Kč, FO 675 838,18 Kč, 

IF 2 053 294,26 Kč, JÚJ 172 018 439,92 Kč, TPM 

62 537 593,30 Kč. V celkovém HV dosáhly školské 

organizace i MěK zisku.  

V systému účetnictví PO dochází každoročně ke 

změnám. Odbory ekonomiky, sociálních věci a škol-

ství a útvar interního auditu a kontroly zpracovaly 

vnitřní předpis č. 11/2016 pro PO, aby bylo v organi-

zacích zřízených městem účtováno pokud možno 

jednotným způsobem. 

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 řadu dotací z programů kraje 

a MŠMT ČR. 

Stejně jako v předchozích letech byla nejvyšší polož-

kou rozpočtu částka na otop, a to jak na páru, tak na 

plyn. Tato je nejen nejvyšší, ale i nejhůře předvída-

telná. V I. pololetí byly zateplené i nezateplené ZŠ 

v čerpání za období 1 – 4/2016 pod hranicí 58 % 

a rozpočty škol byly kráceny. Za zateplené objekty 

byly dle dohody finanční prostředky vráceny ve výši 

2/3 do rozpočtu zřizovatele a za nezateplené přeroz-

děleny na opravy a údržbu všech škol. V roce 2016 

byly poprvé školám ponechány na opravy, údržbu    

a případně i vybavení, finanční prostředky ve výši 

1/3 úspory ze zateplených škol, následně bylo schvá-

leno, že na výše uvedené účely si mohou školy pone-

chat i úspory vzniklé v závěru roku na otopu – páře. 

3 MŠ a MěK vykázaly VH i z hlavní činnosti, jelikož 

původně plánované akce nestihly z kapacitních dů-

vodů firem provést koncem roku 2016. Jedná se o: 

 MŠ Dvořákova – výměna PVC, 

 Máchova 8 – malování, 

 Komenského – oprava koupelny pro děti,  

 Měk – sanace vlhkého zdiva.  

Tyto organizace požádaly o převod VH z HČ do RF, 

aby mohly opravy provést počátkem roku 2017. 

Pracovnice oddělení, které zajišťovaly financování 

školství ze státního rozpočtu v roce 2016, řešily 

hlavně úkoly vyplývající z nové legislativy, připra-

vovaly podklady pro přiznání platových postupů 

ředitelů a úpravy platů, zaštiťovaly hodnocení práce 

ředitelů. V průběhu října se vzdala pracovního místa 

ředitelka MŠ Přerov, Optiky 14, následně oddělení 

řešilo možnosti dalšího zajištění řízení této MŠ 

a podílelo se na inventarizaci majetku.  

V listopadu na oddělení proběhla kontrola výkonu 

přenesené působnosti svěřené orgánům obcí zamě-

řená zejména na dodržování ustanovení §161 odst. 8 

školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, při 

výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 

v oblasti školství za období od 01.01.2016 do 

30.11.2016. Kontrolu provedl Krajský úřad Olo-

mouckého kraje, v žádné oblasti kontrola neshledala 

pochybení.        

Náročnou záležitostí byl zápis dětí do MŠ, kdy se 

opět potvrdilo, že stav dětí již dosti výrazně poklesl. 

Tento fakt se negativně projevil zejména v nedo-

vybírání úplaty za předškolní vzdělávání a tedy 

i nutném posílení rozpočtů MŠ ve 2. pololetí. Oddě-

lení se dlouhodobě potýká se špatným stavem budov 
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škol a školských zařízení, jedná se o havarijní stavy 

střech, oken, rozvodů vody, tepla, kanalizace, 

sociálních zařízení, podlahových krytin, chodníků 

apod. Doposud není zateplena ZŠ Boženy Němcové. 

Také hřiště ZŠ Za mlýnem, U tenisu a Hranická 

a bohužel i již opravené hřiště ZŠ Velká Dlážka jsou 

ve velmi špatném technickém stavu. Prostředky vy-

tvořené v IF škol z odpisů jsou nedostatečné, u MŠ 

téměř žádné, v zápisech České školní inspekce se 

objevují zápisy ke stáří vybavení (zejména MŠ) ná-

bytkem, vybavení zahrad, malování. Připomínky 

vznášejí i rodiče dětí, zejména k vybavení zahrad 

herními prvky. ZŠS upozorňuje na zastaralé strojové 

vybavení, kterému dochází životnost.  

V roce 2016 se oddělení intenzivně podílelo na 

přípravě podkladů pro získání dotací z projektů ITI 

a také spoluprací na přípravě Místního akčního plánu 

(MAP). Rada města schválila, že statutární město 

Přerov bude nositelem projektu MAP pro rozvoj 

vzdělávání na území obce s rozšířenou působností 

Přerov, který je strategickým dokumentem se zamě-

řením 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 základě místní potřebnosti. Kvalitně 

zpracovaný MAP přinese do budoucna možnost 

zjednodušeného čerpání dotací.  

Rada města Přerova dále schválila přípravu projektů 

spolufinancovaných z ITI na zkvalitnění vzdělávací 

infrastruktury ZŠ. Jedná se o zahájení zpracování 

projektových dokumentací pro: 

ZŠ Svisle  

 rekonstrukce a vybavení jazykové a přírodověd-

né učebny v návaznosti na rozvoj konektivity 

celé školy, 

 modernizace učebny školní dílny a vznik venkov-

ní učebny rozšířením školního arboreta, 

ZŠ Hranická 

 vznik digitální jazykové laboratoře a vybudování 

experimentální učebny pro výuku fyziky, chemie, 

biologie a environmentální výchovy, 

 modernizace učebny školní dílny a vznik venkov-

ní učebny matematiky, 

ZŠ Za mlýnem 

 vybudování víceúčelové venkovní učebny, 

ZŠ U tenisu 

 celková modernizace odborné učebny fyziky, 

 modernizace školní dílny a rozšíření venkovní 

učebny pro výuku Světa práce – pěstitelství, 

ZŠ Trávník 

 centrum pro přírodovědné a jazykové vzdělávání, 

ZŠ Boženy Němcové 

 vybudování multimediální učebny, rekonstrukce 

jazykové učebny a vznik odborné učebny pro 

fyziku a chemii, 

ZŠ Velká Dlážka 

 vznik interaktivní digitální učebny pro výuku 

odborných předmětů, 

ZŠ Želatovská 

 kompletní rekonstrukce a obnova vybavení jazy-

kových učeben. 

Oddělení školství a mládeže se již tradičně veřejně 

prezentovalo akcí Scholar – vyhodnocení a ocenění 

nejlepších žáků jednotlivých ZŠ, v roce 2016 rovněž 

rozděleném do 3 kategorií podle věku žáků. Dále se 

ve spolupráci s TSMPr, s. r. o., podílelo na přípravě 

slavnostního vyhodnocení soutěže ve sběru starého 

papíru a předání cen pro žáky ZŠ a děti MŠ.  
 

 
 

Dotační program v oblasti sportu 
 

Rozpočet původní:               10 800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 748 000,00 Kč 

Čerpání:                              10 748 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Individuální dotace v oblasti sportu a volného času 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                6 478 000,00 Kč 

Čerpání:                  6 478 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Dotační program v oblasti volného času 
 

Rozpočet původní:                   404 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   268 300,00 Kč 

Čerpání:                     268 300,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Základní umělecké školy  
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     17 000,00 Kč 

Čerpání:                       17 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Dotace byly průběžně zasílány dle uzavřených smluv 

a plně dočerpány. 
 

Ostatní záležitosti vzdělávání  
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       1 000,00 Kč 

Čerpání:                         1 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Jednalo se o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu 

fondu GAUDEAMUS ve výši 1 000 Kč na zajištění 

organizace dějepisné soutěže studentů gymnázií 

z České a Slovenské republiky.  
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Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (SVaZ) 

ve své působnosti poskytuje sociální služby podle 

zákonů o sociálních službách, o sociálně právní 

ochraně dětí, o odpovědnosti mládeže za protiprávní 

činy, o soudnictví ve věcech mládeže, o právech 

příslušníků národnostních menšin a dalších platných 

zákonů. 

K 31.12.2016 na oddělení pracovalo 29 zaměstnanců 

včetně vedoucí oddělení, z toho 19 zaměstnanců 

vykonávalo činnost sociálně právní ochrany dětí. 
V oblasti poskytování sociálních služeb spolupra-

covalo s příspěvkovou organizací Sociální služby 

města Přerova (SSMP) 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, 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, 

 zabývalo se dětmi a mladistvými s opakovanými 

poruchami chování závažného rázu, provádělo 

sociální šetření, 

 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, 

 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:                                                      4 200,00 Kč 

% plnění:                                                       28,0 
 

Jednalo se o příjem za jednorázové náhrady výdajů 

na zaevidování žádostí o byt nebo bytovou náhradu. 

V souvislosti se schválením Vnitřního předpisu (VP) 

č. 3/2016 vydaného Radou města Přerova, o hospo-

daření s obecními byty, byl nastaven nový systém 

přidělování obecních bytů, tzv. princip prostupnosti. 

S účinností VP (od 15.03.2016) byla zrušena povin-

nost úhrady poplatku 200 Kč při podání žádosti; 

žadateli vznikají jiné související náklady, např. za 

výpis z registru přestupků. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti 

o DPS) 
 

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč 

Plnění:                                                    11 800,00 Kč 

% plnění:                                                       78,7 
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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 bylo 

zaevidováno 59 žádostí. 
 

Přehled počtu žádostí do DPS 
 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-

chvílova) 
 

Rozpočet původní:                               340 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             390 000,00 Kč 

Plnění:                                                  346 130,00 Kč 

% plnění:                                                      88,8 
 

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 76 740 obědů, za II. pololetí 74 544 obědů, 

což představuje průměrně 415 obědů denně včetně 

víkendů. V roce 2016 docházelo opět k nárůstu ode-

bíraných obědů. 

 

Přehled počtů odebraných obědů 
 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 
 

Rozpočet původní:                            1 111 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 116 600,00 Kč 

Plnění:                                               1 116 092,00 Kč 

% plnění:                                                       100,0 

 

Odvody odpisů nemovitého majetku tvořila organi-

zace v souladu s platným odpisovým plánem. Odpisy 

byly vypočítány z hodnoty majetku na jednotlivých 

střediscích, výši odpisů pak organizace obdržela 

v odpovídající výši v příspěvku od zřizovatele 

a odvedla zpět na jeho účet. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               72 100,00 Kč 

Plnění:                                                  110 151,00 Kč 

% plnění:                                                     152,8 
 

Jednalo se o příjmy náhrad z ukončených dědických 

řízení po osobách, kterým město zajišťovalo a vypra-

vovalo pohřeb, kdy byly do těchto řízení přihlašo-

vány 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:                               12 300,00 Kč 

Plnění:                                                    12 234,00 Kč 

% plnění:                                                     99,5 
 

Oddělení každoročně na přelomu kalendářního roku 

pořádá veřejnou sbírku pod vánočním stromem. 

Veřejná sbírka 2015/16 byla pořádána pro Oblastní 

charitu Přerov a výtěžek použit na zakoupení infuzní 

pumpy pro nově zřízený mobilní hospic. Konání 

sbírky probíhalo v souladu se zákonem č. 117/2001 

Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších před-

pisů, a její celkové vyúčtování bylo osvědčeno Kraj-

ským úřadem Olomouckého kraje.  
 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty) 
 

Rozpočet původní:                                   4 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 4 000,00 Kč 

Plnění:                                                      3 244,00 Kč 

% plnění:                                                       81,1 
 

Jednalo se o příjmy za tržby z prodeje lékařských 

předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej 

omamných a návykových látek (tzv. opiátových 

receptů). Na základě požadavku byly tyto lékařské 

recepty a žádanky prostřednictvím oddělení prodá-

vány oprávněným lékařům za výrobní cenu. Povin-

nost města zabezpečit plynulou distribuci 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:                                 24 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               24 000,00 Kč 

Plnění:                                                    25 500,00 Kč 

% plnění:                                                      106,3 
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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 sankce za porušení prodeje tabákových 

výrobků a alkoholických nápojů nezletilým osobám.  

 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                      1 500,00 Kč 

% plnění:                                                         0,0 
 

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, alkoho-

lem a jinými návykovými látkami, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
 

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               68 800,00 Kč 

Plnění:                                                    68 731,00 Kč 

% plnění:                                                       99,9 
 

Příjem tvořily poskytnuté dotace od obcí, jejichž 

občané byli uživateli sociální služby ve středisku 

Sociálních služeb města Přerova, p. o. Denní pobyt. 

Z 13 oslovených obcí poskytly ze svého rozpočtu 

dotaci obce Nahošovice, Brodek u Přerova, Majetín, 

Tršice, Radslavice a Lazníky (celkem 18 731 Kč). 

Další příjmy tvořily jednorázové příspěvky za obča-

na s trvalým pobytem mimo město Přerov při jejich 

umístění do některého z domů s pečovatelskou služ-

bou. Jednalo se občany z obcí Prosenice a Radvanice 

(50 000 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. Město bylo partnerem Nemocnice v Přerově 

při pořádání akce Stop dekubitům, kdy z rozpočtu 

města byly hrazeny propagační letáky a edukační 

materiál k této akci. Dále bylo financováno pořízení 

zdravot-nického materiálu potřebného k testování 

zájemců z řad veřejnosti (proužky do glukometru k 

testu na diabetes) např. na akci Senior sympozium. 
 

Pohřebnictví  
 

Rozpočet původní:                               146 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             146 500,00 Kč 

Čerpání:                                                 79 028,00 Kč 

% čerpání:                                                     53,9 
 

Jednalo se o částku vyčleněnou na úhradu nákladů 

za vypravení pohřbu a uložení do společného hrobu 

občana, u kterého nebyl nalezen rodinný příslušník, 

který by pohřeb vypravil a zaplatil, a který zemřel na 

území města Přerova. Průměrná cena za vypravení 

pohřbu se pohybuje kolem 7 500 Kč, další náklady 

vznikají v souvislosti s úhradou za vsyp do společ-

ného hrobu. V roce 2016 byly uhrazeny náklady spo-

jené s pohřbením 11 osob. 
 

Sociální služby města Přerova 
 

Rozpočet původní:                         24 979 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        47 457 300,00 Kč 

Čerpání:                                          47 456 792,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Sociální služby města Přerova (SSMP) čerpaly přís-

pěvek na provoz a odpisy v souladu se schváleným 

rozpočtem zřizovatele. Na základě předkládaných 

požadavků byl tento měsíčně zasílán na účet organi-

zace rozlišován na jednotlivá nákladová střediska 

organizace, a to: 

 městské jesle, 

 pečovatelská služba, 

 denní pobyt, 

 domov pro seniory, 

 domov se zvláštním režimem. 

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu prostřed-

nictvím Olomouckého kraje na základě podepsané 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, do-

sáhla pro rok 2016 částky 23 490 900 Kč. 
 

 
 

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 30 229,52 Kč 

% čerpání:                                                     75,6 
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Orgánem sociálně-právní ochrany dětí byly připra-

vovány preventivní aktivity pro děti a mládež 

s výchovnými problémy, které vyžadují zvýšenou 

pozornost. Tato péče je poskytována ve smyslu zá-

kona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně. 

V průběhu roku bylo s dětmi kontinuálně pracováno 

a mimo jiné byla opakovaně uspořádána lukostřelba. 

Byl uhrazen pronájem sportoviště, sportovního náči-

ní a instruktor, byly zakoupeny drobné odměny 

a sladkosti. V předvánočním období děti navštívily 

filmové představení Anděl Páně v přerovském kině. 

Další finanční prostředky byly čerpány na drobné 

dárky (sladkosti) pro děti umístěné v dětských domo-

vech, které jsou předávány při zákonem stanovených 

návštěvách sociálních pracovnic. 

 

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným 

etnikům  
 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   9 800,00 Kč 

% čerpání:                                                     98,0 
 

Prostředky byly použity na úhradu nájmu prostor 

Městského domu v Přerově, kde byla pod organizač-

ní záštitou občanské sdružení KAPPA-Help uspořá-

dána akce „Prezentace sociálních služeb působících 

na území města Přerova“ včetně bloku odborných 

přednášek. Akce byla určena i pro širokou veřejnost. 

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:                               360 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             399 000,00 Kč 

Čerpání:                                               378 459,50 Kč 

% čerpání:                                                     94,9 
 

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 městu, přijatou částku 

následně organizace odváděla zpět do rozpočtu zřizo-

vatele. Průměrně bylo denně důchodci odebráno 415 

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 tisk plakátů jako pozvánka na ko-

nání akce „Prezentace sociálních služeb působících 

na území města Přerova“ a jejich výlep. 

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (Senior taxi) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             424 000,00 Kč 

Čerpání:                                                          0,00 Kč 

% čerpání:                                                       0,0 
 

Zastupitelstvo města Přerova dne 17.10.2016 schvá-

lilo realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany 

s trvalým pobytem na území města Přerova, kteří 

dovršili 65 let a starších. Současně uložilo Radě 

města Přerova realizovat kroky k zajištění uvedené 

služby a vyčlenilo v rozpočtu města na tuto službu 

finanční prostředky. Na základě vypsané výzvy 

k podání nabídek k veřejné zakázce na zajištění 

služby Senior taxi bylo Radou města Přerova dne 

08.12.2016 rozhodnuto o výběru nabídky a schvá-

leno uzavření smlouvy. Smlouva o zajištění služby 

s vybranou společností Komfort Logistik, s. r. o., 

však nebyla podepsána a provozování služby nebylo 

zahájeno. 

 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-

vence 
 

Rozpočet původní:                                   3 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 3 500,00 Kč 

Čerpání:                                                   1 651,00 Kč 

% čerpání:                                                     47,2 
 

Finanční prostředky byly určeny na úhradu občerst-

vení spojeného s pořádáním pracovních setkání s ne-

ziskovými organizacemi. 

 

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 

zaměstnanosti (recepty) 
 

Rozpočet původní:                                   4 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 4 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   3 889,00 Kč 

% čerpání:                                                     97,2 
 

Jednalo se o úhradu nákladů za výrobu lékařských 

receptů s modrým pruhem a žádanek na opiáty, 

jejichž evidenci a distribuci mělo oddělení ve své 

kompetenci. Na základě požadavků byly tyto lékařské 

recepty a žádanky prostřednictvím oddělení prodá-

vány oprávněným lékařům za výrobní cenu. 

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva  
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             299 300,00 Kč 

Čerpání:                                               299 234,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
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Výtěžek veřejné sbírky, pořádané na přelomu 

kalendářního roku 2015/2016, ve výši 12 234 Kč byl 

použitý na zakoupení infuzní pumpy pro nově 

zřízený mobilní hospic. Dále byly poskytnuty dotace 

organizaci ALFA HANDICAP – sdružení občanů se 

zdravotním postižením, Přerov (250 000 Kč), Na 

kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí 

nad Moravou (20 000 Kč), Jdeme Autistům naproti 

z. s., Olomouc (6 000 Kč), o. s. Kappa – Help, Přerov 

(11 000 Kč).  

 

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

(pěstouni) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             112 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 39 705,00 Kč 

% čerpání:                                                    35,4 
 

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 

2015 byly převedeny k čerpání do roku 2016            

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. 

Na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky 

– krajské pobočky v Olomouci, byla z důvodu ukon-

čení dohod o výkonu pěstounské péče, městu uložena 

povinnost vrátit peněžní prostředky v celkové výši 

76 000 Kč. 

V průběhu roku obdrželo oddělení informační mate-

riál Ministerstva práce a sociálních věcí o možnosti 

dobrovolného vrácení případné nevyčerpané částky 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče. S pos-

tupným přechodem dohod o výkonu pěstounské 

péče na spolupracující neziskové organizace již 

nebylo možné využít státní příspěvek na zákonem 

stanovený účel v plném rozsahu. Byl proveden 

odhad nákladů na výkon pěstounské péče pro rok 

2016 a přistoupeno k vrácení částky 1 100 000 Kč. 

 

Činnost místní správy (SPOD) 
 

Rozpočet původní:                                 90 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             105 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 96 584,00 Kč 

% čerpání:                                                     92,0 

Na základě platné metodiky MPSV k možnosti 

využití státní dotace byly finanční prostředky 

použity na úhrady výdajů spojených s pořádáním 

případových konferencí tzv. facilitací. Dotace na 

výkon sociálně-právní ochrany dětí byla primárně 

využita na úhradu mzdových nákladů pracovnic 

orgánu SPOD, dále na jejich vzdělávání a úhradu 

provozních nákladů. 

 

Dotační program v sociální oblasti a zdravotnictví 
 

Rozpočet původní:                            3 384 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          3 384 000,00 Kč 

Čerpání:                                            3 384 000,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Finanční prostředky byly vyčleněny na Dotační 

program vyhlášený statutárním městem Přerov pro 

rok 2016 pro sociální oblast a zdravotnictví. V oblasti 

zdravotnictví nebyl výběrovou komisí podpořen 

žádný podaný projekt. Původně rozpočtovaná částka 

byla převedena na posílení sociální oblasti. Pro výběr 

příjemců v oblasti sociální byla nastavena nová 

vnitřní kritéria, která zohledňovala podporu poskyto-

vatelům registrovaných sociálních služeb. Finanční 

prostředky byly rozděleny na realizaci 60 projektů.  

 

 
 

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 samo-

statné 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 kate-

goriích:  

 poskytovalo sociální a odborné poradenství ze-

jména při sociálních událostech, jako je zdravot-

ní postižení nebo duševní onemocnění, závislost 

na péči jiné osoby, péče o osobu závislou na péči 

jiné osoby, sociální vyloučení v důsledku chu-

doby, nemoci apod., 

 vyhledávalo klienty v jejich přirozeném prostředí 

a poskytovalo komplexní činnosti přímé sociální 

práce na základě individuálních potřeb jednot-
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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 výše uvedených činností bylo k 31.12.2016 

evidováno 5 523 aktivních klientů sociální práce. 

S ohledem na specifické podmínky v daném regionu 

je stále patrný vzrůstající zájem o tyto služby. 

Významná preventivně výchovná akce „Senior 

symposium 2016“ byla realizována dne 04.10.2016 

k příležitosti mezinárodního dne seniorů a byla zamě-

řena na cílovou skupinu občanů 60+ žijících ve svém 

přirozeném domácím prostředí. Symposium se usku-

tečnilo v Městském domě Přerov a bylo rozděleno 

do 2 bloků. Nabídky dopoledního programu využilo 

cca 1 500 seniorů a odpoledního 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, 

spolupracovalo s dalšími obcemi, kraji a posky-

tovateli 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,  

 zajišťovalo osobám, kterým nebyla poskytována 

sociální služba, a byly v takové situaci, kdy nepo-

skytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život 

nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné 

formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu, 

 uzavíralo darovací smlouvy s fyzickou nebo 

právnickou osobou jako dárcem a statutárním 

městem Přerov jako obdarovaným, jejímž před-

mětem bylo bezplatné převedení vlastnického 

práva k movité věci za účelem jejího použití jako 

materiální pomoci z Městského sociálního šat-

níku osobám ohroženým sociálním vyloučením, 

 uzavíralo darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako dárcem a fyzickou osobou 

jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplat-

né převedení vlastnického práva k movité věci za 

účelem jejího použití jako materiální pomoci 

obdarovanému z Městského sociálního šatníku, 

 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, 

 zabezpečovalo sociální projekty „Tréninkové 

bydlení“ a „Krizové bydlení“. 

 
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 
 

Jednalo se o zprostředkování reklamy společnosti 

GEMINI oční klinika, a. s., na akci „Senior sympo-

sium 2016“. 

 

Přijaté neinvestiční dary 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       4 000,00 Kč 

Plnění:                         4 000,00 Kč 

% plnění:                           100,0 
 

Jednalo se o sponzorský dar České spořitelny, a. s., 

na akci „Senior symposium 2016“. 

 
Výdajová část rozpočtu: 

 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-

vence 
 

Rozpočet původní:                     66 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     91 800,00 Kč 

Čerpání:                          91 780,00 Kč 

% čerpání:                           100,0 
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Finanční prostředky byly použity na zabezpečení 

akce „Senior symposium 2016“. Jednalo se zejména 

o náklady na pronájem sálu, kulturní vystoupení, za-

bezpečení ozvučení, videoprojekcí, květinové dary  

a na pohoštění přednášejících, vystupujících a účast-

níků akce. 

 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-

nům sociálně nepřizpůsobivým: 
 

Rozpočet původní:                     10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     10 000,00 Kč 

Čerpání:                            186,00 Kč 

% čerpání:                               1,9 
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v usta-

novení § 92 písm. a) stanoví Obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností 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.  Jednalo se o převozy dvou klientů po 

68 Kč k lékaři a jeden poplatek za vyhotovení lékař-

ské zprávy 50 Kč. 

 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 

sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální šatník) 

 

Rozpočet původní:                     26 900,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     36 900,00 Kč 

Čerpání:                       21 866,00 Kč 

% čerpání:                             59,3 
 

Finanční prostředky byly použity na platy 

zaměstnanců – údržbářů a jejich sociální a zdravotní 

pojištění za období 12/2015 – 11/2016. 

 

 

 

 

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 14 301 541 818,00 5 440,00 5 440,00 1 500,00 3 940,00

 Přerov, Dvořákova 23 302 590 725,00 41 936,60 1 400,00 43 336,60 1 500,00 41 836,60

 Přerov, Komenského 25 305 515 684,00 48 000,00 53 283,73 53 283,73 53 283,73

 Přerov, Kouřílkova 2 306 962 069,00 342,00 342,00 100,00 242,00

 Přerov, Kratochvílova 19 307 502 947,00 40 044,00 40 044,00 8 008,00 32 036,00

 Přerov, Lešetín 5 308 501 657,00 2 640,00 2 640,00 528,00 2 112,00

 Přerov, Optiky 14 309 636 766,00 12 100,00 41 996,00 41 996,00 5 000,00 36 996,00

 Přerov, U tenisu 2 313 863 462,00 0,00 4 600,00 4 600,00 920,00 3 680,00

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 461 308,00 15 000,00 25 000,00 5 280,00 5 280,00 1 000,00 4 280,00

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 899 586,00 20 000,00 8 200,00 28 200,00 1 640,00 26 560,00

 Přerov - Újezdec, p. o., Hlavní 61 318 568 362,00 6 120,00 6 120,00 1 500,00 4 620,00

 ZŠ J. A. Komenského a MŠ,

 Přerov - Předmostí,  Hranická 14
348 1 452 988,00

 celkem za MŠ 8 497 372,00 15 000,00 85 100,00 115 220,33 116 062,00 231 282,33 21 696,00 209 586,33

základní školy
příspěvek

na provoz

příspěvek na 

předfinancování 

škol v přírodě

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 1 870 125,00 80 510,58 80 510,58 8 051,06 72 459,52

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 648 896,00 33 124,00 33 124,00 6 624,00 26 500,00

 Přerov, Trávník 27 349 2 810 850,00 342 175,00 138 102,00 138 102,00 5 000,00 133 102,00

 Přerov, Svisle 13 342 2 262 721,00 72 072,80 72 072,80 14 414,80 57 658,00

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 2 650 901,00 107 944,50 107 944,50 2 000,00 105 944,50

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 2 886 983,00 368 000,00 85 569,63 85 569,63 10 000,00 75 569,63

 Přerov, Želatovská 8 337 1 835 757,00 23 657,00 23 657,00 4 731,00 18 926,00

 Přerov, U tenisu 4 340 2 856 829,00 113 930,40 113 930,40 22 786,00 91 144,40

 celkem za ZŠ 19 823 062,00 368 000,00 342 175,00 0,00 654 910,91 654 910,91 73 606,86 581 304,05

Finanční vypořádání školských zařízení - rok 2016 (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 5 864 822,00 198 344,39 198 344,39 198 344,39

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 12 761 423,00 1 206 225,00 39 640,00 34 088,68 2 300,00 36 388,68 36 388,68

 Celkem za oddělení školství

 a mládeže
x 46 946 679,00 1 589 225,00 466 915,00 149 309,01 971 617,30 1 120 926,31 95 302,86 1 025 623,45

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016

___________________________________________________________________________________

SML/0376/2016  TK PRECHEZA Přerov z. s. 620 000,00 26.1.2017

SML/0377/2016
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub,

 pobočný spolek SPMS
45 000,00 19.1.2017

SML/0379/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 26 000,00 13.1.2017

SML/0380/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 9.1.2017

SML/0381/2016  Boxing Club Přerov, z. s. 2 100,00 30.1.2017

SML/0382/2016  SK BADMINTON Přerov, z. s. 43 000,00 31.1.2017

SML/0383/2016  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 43 000,00 30.1.2017

SML/0384/2016  Karate Přerov, z. s. 43 000,00 18.1.2017

SML/0385/2016  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s. 435 000,00 20.1.2017

SML/0386/2016  Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov 5 000,00 17.1.2017

SML/0388/2016  Volejbal Přerov, z. s. 1 325 000,00 30.1.2017

SML/0389/2016  Vem Camará Capoeira - Přerov z. s. 4 000,00 26.1.2017

SML/0390/2016  NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z. s. 78 000,00 30.1.2017

SML/0391/2016  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 20 000,00 24.1.2017

SML/0392/2016  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 43 000,00 30.1.2017

SML/0393/2016  MG Bike Team, z. s. 5 000,00 24.1.2017

SML/0394/2016  Sportovní klub Žeravice, spolek  85 000,00 31.1.2017

SML/0395/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 4 000,00 21.12.2016

SML/0396/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 21.12.2016

SML/0397/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 45 000,00 21.12.2016

SML/0398/2016  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 18 000,00 30.1.2017

SML/0399/2016  1. FC Viktorie Přerov o. s. 822 000,00 31.1.2017

SML/0400/2016  FbŠ Teiwaz, z. s. 46 000,00 31.1.2017

SML/0401/2016  HC ZUBR PŘEROV z.s. 4 225 000,00 26.1.2017

SML/0403/2016  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 9 000,00 13.1.2017

SML/0404/2016  Fantasy Přerov z. s. 50 000,00 31.1.2017

SML/0405/2016  TBS Přerov 46 000,00 31.1.2017

SML/0406/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 76 000,00 31.1.2017

SML/0407/2016  Veslařský klub Přerov, z.s. 110 000,00 26.1.2017

SML/0408/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 20 000,00 31.1.2017

SML/0409/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 35 000,00 31.1.2017

SML/0410/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 70 000,00 31.1.2017

SML/0411/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 41 000,00 31.1.2017

SML/0413/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 14 500,00 31.1.2017

SML/0414/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 285 000,00 31.1.2017

SML/0415/2016  "L+S academy z. s." 7 000,00 31.1.2017

SML/0416/2016  Klub vodního póla Přerov 75 000,00 31.1.2017  

SML/0417/2016  Šachový klub Vinary, z. s. 4 000,00 30.1.2017

SML/0418/2016  Fitness AVE Přerov 44 000,00 31.1.2017

SML/0419/2016  DUHA klub Dlažka 40 000,00 20.1.2017

Dotační program na podporu oblasti sportu

číslo sml.     název dotace celkem vráceno
vyúčtování 

podáno dne
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SML/0420/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 37 000,00 31.1.2017  

SML/0421/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 43 000,00 31.1.2017

SML/0422/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 35 000,00 31.1.2017

SML/0423/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 5 000,00 31.1.2017

SML/0424/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 204 500,00 31.1.2017

SML/0425/2016  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s. 65 000,00 20.1.2017

SML/0426/2016  TJ Sokol Újezdec z. s. 25 000,00 31.1.2017

SML/0427/2016  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 25 000,00 30.1.2017

SML/0428/2016  Sportovní klub Žeravice, spolek  100 000,00 31.1.2017

SML/0429/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 200 000,00 12.1.2017

SML/0431/2016  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 25 000,00 30.1.2017

SML/0432/2016  1. FC Viktorie Přerov o. s. 65 000,00 31.1.2017

SML/0433/2016  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 15 000,00 26.1.2017

SML/0435/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 19 000,00 31.1.2017

SML/0436/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 400 000,00 31.1.2017

SML/0437/2016  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 20 000,00 23.11.2016

SML/0438/2016  DUHA klub Dlažka 40 000,00 20.1.2017

SML/0439/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 65 000,00 31.1.2017

SML/0441/2016  TK PRECHEZA Přerov z. s. 28 000,00 26.1.2017

SML/0442/2016  TK PRECHEZA Přerov z. s. 20 000,00 26.1.2017

SML/0443/2016
 Český kynologický svaz Základní kynologická

 organizace č. 463 Přerov
3 000,00 3.1.2017

SML/0444/2016  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 23.11.2016

SML/0445/2016  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 23.11.2016

SML/0446/2016  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 500,00 23.11.2016

SML/0447/2016  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 23.11.2016

SML/0448/2016  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 23.11.2016

SML/0449/2016  Volejbal Přerov, z. s. 30 000,00 9.11.2016

SML/0450/2016  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 9 000,00 30.1.2017

SML/0451/2016  Sportovní klub Žeravice, spolek  4 500,00 31.1.2017

SML/0452/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 21.12.2016

SML/0453/2016  1. FC Viktorie Přerov o. s. 10 000,00 31.1.2017

SML/0454/2016  1. FC Viktorie Přerov o. s. 5 000,00 31.1.2017

SML/0455/2016  FbŠ Teiwaz, z. s. 9 000,00 31.1.2017

SML/0456/2016  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 4 500,00 13.1.2017

SML/0457/2016  FbŠ Teiwaz, z. s. 7 000,00 31.1.2017

SML/0458/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 500,00 31.1.2017

SML/0459/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 400,00 31.1.2017

SML/0460/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 8 000,00 31.1.2017

SML/0461/2016  Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 8 500,00 30.1.2017

SML/0462/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 5 200,00 31.1.2017

SML/0464/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 500,00 31.1.2017

SML/0465/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 7 500,00 31.1.2017

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0466/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 3 400,00 31.1.2017

SML/0467/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 6 400,00 31.1.2017

SML/0468/2016  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s. 55 000,00 31.1.2017

SML/0469/2016  AUTO  KLUB PŘEROV - město v AČR 15 000,00 25.10.2016

SML/0470/2016  AUTO  KLUB PŘEROV - město v AČR 40 000,00 23.11.2016

SML/0471/2016  AUTO  KLUB PŘEROV - město v AČR 28 000,00 23.11.2016

SML/0472/2016  "L+S academy z. s." 4 000,00 31.1.2017

SML/0473/2016  DUHA klub Dlažka 33 000,00 20.1.2017

SML/0474/2016  DUHA klub Dlažka 8 000,00 20.1.2017

SML/0475/2016  DUHA klub Dlažka 20 000,00 20.1.2017

SML/0476/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 6 000,00 31.1.2017

SML/0477/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 10 000,00 31.1.2017

SML/0478/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 5 000,00 31.1.2017

SML/0479/2016  NADAČNÍ FOND MAMUT 6 000,00 27.7.2016

 C E L K E M 10 748 000,00

SML/0480/2016  Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přerov 12 000,00 20.1.2017

SML/0481/2016  KERAMIKA ÚJEZDEC 5 000,00 16.1.2017

SML/0482/2016  KERAMIKA ÚJEZDEC 5 000,00 16.1.2017

SML/0483/2016  Junák-český skaut, středisko prof. Skoumala Přerov, z. s. 11 000,00 27.1.2017

SML/0484/2016  Junák-český skaut, středisko prof. Skoumala Přerov, z. s. 6 000,00 27.1.2017

SML/0485/2016  Mykologický klub Přerov 10 000,00 27.1.2017

SML/0486/2016  Adéla Kratochvilová 20 000,00 31.1.2017

SML/0487/2016  DUHA Klub Rodinka 15 000,00 24.1.2017

SML/0488/2016  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 11 500,00 27.1.2017

SML/0489/2016  Tenisový klub Přerov 12 000,00 26.1.2017

SML/0490/2016  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 2 000,00 30.1.2017

SML/0491/2016  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 6 000,00 30.1.2017

SML/0492/2016  Jsme tady, o. p. s. 2 000,00 30.1.2017

SML/0493/2016  DUHA klub Dlažka 35 000,00 20.1.2017

SML/0494/2016  Junák-český skaut, středisko prof. Skoumala Přerov, z. s. 14 500,00 27.1.2017

SML/0495/2016  Taneční škola Duckbeat, z. s. 15 000,00 31.1.2017

SML/0496/2016  Radioklub OK2KJU Přerov 5 000,00 27.1.2017

SML/0497/2016  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 23.1.2017

SML/0378/2016  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 23.1.2017

SML/0498/2016  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 500,00 23.1.2017

SML/0499/2016  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 000,00 23.1.2017

SML/0500/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 31.10.2016

dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno    názevčíslo sml.

Dotační program na podporu oblasti volného času

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0501/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 3 500,00 11.7.2016

SML/0502/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 4 500,00 19.12.2016

SML/0503/2016
 Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj,

 ZO ČSŽ Dluhonice
3 000,00 27.1.2017

SML/0504/2016
 Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj,

 ZO ČSŽ Dluhonice
3 000,00 27.1.2017

SML/0505/2016
 Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj,

 ZO ČSŽ Dluhonice
3 000,00 27.1.2017

SML/0506/2016  Kulturní Morava z.s. 2 000,00 31.1.2017 2 000,00

SML/0507/2016
 SCHOLA SERVIS - Zařízení pro DVPP a SSŠ,

 Prostějov, příspěvková organizace
6 000,00 1.6.2016

SML/0508/2016
 SCHOLA SERVIS - Zařízení pro DVPP a SSŠ,

 Prostějov, příspěvková organizace
4 500,00 1.6.2016

SML/0509/2016  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 4 500,00 15.12.2016

SML/0510/2016  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 3 500,00 8.6.2016

SML/0511/2016  Kynologický klub Přerov, z.s. 4 500,00 4.11.2016

SML/0512/2016  Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 2 500,00 27.1.2017

SML/0513/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 4 000,00 21.12.2016

SML/0514/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 21.12.2016

SML/0515/2016  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 800,00 21.12.2016

SML/0516/2016  Jsme tady, o. p. s. 3 500,00 30.1.2017

SML/0517/2016  Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 5 000,00 30.1.2017

 C E L K E M 268 300,00 2 000,00

SML/0518/2016  KMK Zubr Přerov, z. s. 50 000,00 27.1.2017

SML/1536/2016  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 20 000,00 4.11.2016

SML/1538/2016  Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s. 20 000,00 4.11.2016

SML/1991/2016  KSK Limit, z. s. 4 000,00 18.1.2017

SML/2484/2016  Veslařský klub Přerov, z. s. 20 000,00 26.1.2017

SML/2485/2016  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 20 000,00 30.1.2017

SML/2903/2016  DRAGON FORCE PŘEROV 20 000,00 30.1.2017

SML/2998/2016
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub,

 pobočný spolek SPMS
5 000,00 19.12.2016

SML/3283/2016  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 6 300 000,00 24.3.2017 *

SML/3282/2016  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 9 000,00 31.1.2017

SML/2910/2016  Jan Vojtek 10 000,00 24.11.2016

SML/2098/2016  Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov 17 000,00 19.1.2017

 C E L K E M 6 495 000,00

 * termín pro vyúčtování byl 31.03.2017

vráceno

Individuální dotace

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0261/2016  Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 10 000,00 13.1.2017

SML/0262/2016  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 30 000,00 24.1.2017

SML/0263/2016  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 30 000,00 24.1.2017

SML/0264/2016  Spolusetkávání Přerov, z. ú. 200 000,00 18.1.2017

SML/0265/2016  Sdružení MOST K ŽIVOTU 70 000,00 30.1.2017

SML/0266/2016  Sdružení MOST K ŽIVOTU 70 000,00 30.1.2017

SML/0267/2016  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 5 000,00 25.1.2017

SML/0268/2016  Centrum Dominika Kokory 12 000,00 20.1.2017

SML/0269/2016  Jsme tady, o. s. 125 000,00 31.1.2017

SML/0270/2016  Oblastní charita Přerov 55 000,00 30.1.2017

SML/0271/2016  Oblastní charita Přerov 55 000,00 30.1.2017

SML/0272/2016  Oblastní charita Přerov 60 000,00 30.1.2017

SML/0273/2016  Oblastní charita Přerov 500 000,00 30.1.2017

SML/0274/2016  Oblastní charita Přerov 90 000,00 30.1.2017

SML/0275/2016  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 30 000,00 31.1.2017

SML/0276/2016  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 30 000,00 31.1.2017

SML/0277/2016  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 31.1.2017

SML/0278/2016  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 31.1.2017

SML/0279/2016  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 31.1.2017

SML/0280/2016  o. s. KAPPA-HELP 25 000,00 31.1.2017

SML/0281/2016  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - MO Přerov 300 000,00 30.1.2017

SML/0282/2016  Středisko rané péče SPRP Olomouc 20 000,00 30.1.2017

SML/0283/2016  DC 90 o. p. s. 3 000,00 31.1.2017

SML/0284/2016
 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,

 příspěvková organízace
42 000,00 27.1.2017 21 250,00

SML/0285/2016  Armáda spásy v ČR, z. s. 480 000,00 25.1.2017

SML/0286/2016  Armáda spásy v ČR, z. s. 55 000,00 25.1.2017

SML/0287/2016  Duševní zdraví, o. p. s. 125 000,00 31.1.2017

SML/0288/2016
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu
125 000,00 23.1.2017

SML/0289/2016  Člověk v tísni, o. p. s. 20 000,00 30.1.2017

SML/0290/2016  Člověk v tísni, o.p.s. 20 000,00 30.1.2017

SML/0291/2016  Sdružení SOS dětských vesniček 132 000,00 19.1.2017

SML/0292/2016  NADĚJE 6 000,00 31.1.2017

SML/0293/2016  Oblastní charita Červený Kostelec 3 000,00 30.1.2017

SML/0537/2016  Oblastní spolek ČČK Přerov 110 000,00 24.1.2017

SML/0538/2016  Člověk v tísni, o. p. s. 50 000,00 30.1.2017

SML/0544/2016  Unie ROSKA - regionální org. ROSKA PŘEROV 5 000,00 13.12.2016

SML/0545/2016
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., 

 okresní organizace
5 000,00 30.1.2017

Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0546/2016
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

 v ČR z.s. Klub KORÁLEK 
5 000,00 18.1.2017

SML/0547/2016
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,

 základní organizace SPCCH 3
5 000,00 30.1.2017

SML/0548/2016
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,

 základní organizace Přerov
5 000,00 25.1.2017

SML/0549/2016  Maltézská pomoc, o. p. s. 20 000,00 26.1.2017

SML/0550/2016  Mamma HELP, z. s. 20 000,00 19.1.2017

SML/0551/2016  DUHA Klub Rodinka 12 000,00 24.1.2017

SML/0552/2016  Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 10 000,00 27.1.2017

SML/0553/2016  Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR - ZO 5 000,00 30.1.2017

SML/0554/2016
 KROUŽEK - Spolek sluchově a komunikačně

 znevýhodněných
5 000,00 12.1.2017

SML/0555/2016
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,

 základní organizace Přerov 2
5 000,00 26.1.2017 1 003,00

SML/0556/2016  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 85 000,00 30.1.2017

SML/0557/2016  SNADNO, z. s. 5 000,00 30.1.2017

SML/0558/2016
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním

 postižením přer.regionu - pob. spolek vozíčkáři Přerov
5 000,00 31.1.2017

SML/0559/2016  KLUB STOMIKŮ O. S. Přerov 5 000,00 30.1.2017

SML/0720/2016  Územní organizace SD ČR Přerov 5 000,00 10.1.2017

SML/0721/2016  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 9 000,00 9.12.2016

SML/0722/2016  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 20 000,00 31.1.2017

SML/0723/2016  o. s. KAPPA-HELP 25 000,00 31.1.2017

SML/0724/2016  o. s. KAPPA-HELP 20 000,00 31.1.2017

SML/0725/2016  o. s. KAPPA-HELP 10 000,00 31.1.2017

SML/0726/2016  Duševní zdraví, o. p. s. 10 000,00 31.1.2017

SML/0727/2016
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu
20 000,00 23.1.2017

SML/0728/2016  Jsme tady, o. s. 10 000,00 31.1.2017

 C E L K E M 3 384 000,00 22 253,00

 

SML/2107/2016  Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka 20 000,00 9.9.2016

SML/3063/2016  Jdeme Autistům Naproti z. s. 6 000,00 23.1.2017

SML/3100/2016  o. s. KAPPA-HELP 11 000,00 31.1.2017

SML/3280/2016
 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu
250 000,00 23.1.2017

 Oblastní charita Přerov 12 234,00 vánoční sbírka

 C E L K E M 299 234,00

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno

Individuální dotace

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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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 samo-

správné činnosti, zejména však zajišťoval služby pro 

občany. Jmenovitě lze uvést např. Czech Point (ově-

řený výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchod-

ního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, 

z bodového systému hodnocení řidičů atd.), ověřo-

vání listin a podpisů, vydávání občanských průkazů, 

cestovních a matričních dokladů, řidičských průkazů, 

vedení registru řidičů, projednávání přestupků, vydá-

vání živnostenských oprávnění. Prioritou byla orien-

tace na klienty, snaha zlepšit dostupnost poskytova-

ných služeb, zvýšit možnosti využití moderních způ-

sobů 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 

(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) 

(do 31.05.2010 – 36) 

( 

 

 

  

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 ke konci 

roku 2015 ze strany MVČR k zapůjčení a nain-

stalování mobilního pracoviště. K umístění nového 

pracoviště byla využita stávající volná přepážka, bez 

nutnosti speciálních úprav a s minimálními finanční-

mi náklady. Pracoviště bylo zprovozněno pro veřej-

nost od 01.01.2016 jako výdejové (umožňující výdej 

OP a cestovních pasů) a výrazně tak zvýšilo komfort 

odbavování občanů při vyřizování osobních dokla-

dů. Od 01.01.2016 bylo změnou legislativy umož-

něno občanům požádat o vydání OP z jiných osob-

ních důvodů v době delší než půl roku před uplynu-

tím jeho platnosti a tato možnost byla zpoplatněna 

novým správním poplatkem ve výši 200 Kč. Bylo 

zrušeno vydávání cestovních pasů bez strojově 

čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými 

údaji, tzv. „Blesků“, které se vydávaly na počkání, 

případně následující den. Nahradila je možnost vy-

dání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 

dnů za výrazně zvýšený správní poplatek s tím, že je 

vydán „plnohodnotný“ cestovní pas s biometrickými 

údaji s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15 let 

a s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15 let. 

Rovněž byla zrušena místní příslušnost pro podání 

žádostí o OP a cestovní pasy a nově zpoplatněn úkon 

převzetí těchto dokladů v případě převzetí na jiném 

obecním úřadu obce s rozšířenou působností. 

Na pracovišti ohlašovny trvalého pobytu byl od 

01.01.2016 zaveden nový správní poplatek za podání 

návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a za 

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR. 

Pracoviště občanských průkazů provozuje mobilní 

pracoviště (off-line procesy), které zabezpečuje nabí-

rání žádostí o OP u imobilních občanů a také pro 

následné předání vyhotovených OP těmto občanům. 

V roce 2016 bylo uskutečněno 65 výjezdů k imobil-

ním občanům v celém správním obvodu obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností Přerov, při nichž 

bylo nabráno 250 žádostí o OP a předáno 271 vyho-

tovených OP. Pracovištěm ohlašovny pobytu pak 

bylo uskutečněno 25 výjezdů k imobilním občanům 

z důvodů provedení legalizace (ověření pravosti 

podpisu) nebo změny trvalého pobytu. 

Oddělením byla nadále otevřena kancelář pro výkup 

pozemků pro stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi 

a Přerovem a služba provádění legalizace (ověření 

pravosti podpisu) občanům na připravených smlou-

vách o výkupu pozemků.  
 

 

Za období roku 2016 bylo oddělením evidenčně 

správních agend a matriky vydáno dokumentů podle 

druhu a jednotlivých pracovišť:  
 

ROK 2015 2016 

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 

dokladů a evidence obyvatel: 

počet přijatých žádostí o vydání OP 14 864 11 585 

žádosti cizích úřadů 425 24 

počet vydaných OP se strojově 

čitelnými údaji 

14 854 12 145 

počet vydaných OP bez strojově 

čitelných údajů 

311 413 

počet skartovaných OP 13 953 10 997 

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 346 1 286 

počet projednaných přestupků 1 524 1 208 

z toho: v blokovém řízení 377 331 

 vydání bloku na místě 

            nezaplaceného 

100 95 

            domluvou 1 047 782 

počet přestupků postoupených 

na oddělení přestupků 

278 164 

počet vydaných potvrzení o OP 3 689 2 830 

počet provedených změn v evidenci 

obyvatel 

140 231 

poskytnutí údajů z informačního 

systému 

5 528 3 328 

přijaté žádosti o vydání e-Pasu 5 009 4 469 

z toho: žádosti o vydání ve zkrácené 

lhůtě  

- 88 

vydané e-Pasy 4 616 4 498 

vydané cestovní pasy typu Blesk 142 - 

počet skartovaných cestovních pasů 4 382 3 952 

přijato oznámení ztrát, odcizení 

cestovních pasů 

218 206 

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu 

vydáno potvrzení o změně trvalého 

pobytu (TP) 

1 298 1 278 

oznámení vlastníkům objektů o změ-

ně v počtu osob přihlášených k TP 

344 358 

podáno žádostí o zrušení údaje 

o místu TP 

540 193 

vydáno výpisů evidence obyvatel 137 131 

počet provedených změn v evidenci  3 837 3 812 

hlášení doručovací adresy 67 77 

hlášení ukončení TP na území ČR 16 17 

ověřování podpisů - legalizace 2 051 1 718 

ověřování listin - vidimace 1 056 825 

vydávání ověřených výstupů z informačních systémů 

veřejné správy (Czech Point) 
výpisy z katastru nemovitostí 162 105 

výpisy z obchodního rejstříku 141 80 

výpisy z rejstříku trestů 345 325 

výpisy z živnostenského rejstříku 46 38 

výpisy z registru řidičů 18 8 

výpisy z registru kvalifikovaných 

dodavatelů 

3 2 

výpis z registru autovraky 0 0 

výpis z insolvenčního rejstříku 0 0 
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konverze dokumentů na žádost 125 175 

konverze dokumentů z moci úřední 359 374 

žádost o zřízení datové schránky 21 18 

oznámení o zneplatnění přístu-

pových údajů a vydání nových 

32 20 

výpisy ze základních registrů  20 6 

Pracoviště matriky 

počet zápisů v knize narozených 804 855 

počet zápisů v knize manželství 174 155 

z toho: církevních/s cizinci 11/14 4/6 

počet zápisů v knize úmrtí 657 640 

vyhotoveno duplikátů matričních 

dokladů 

1 317 1 260 

z toho: pro tuzemsko/pro cizinu 1 221/96 1 202/58 

změny v matričních zápisech (určení 

a popření otcovství, osvojení, změny 

jména a příjmení, rozvody, opravy) 

498 438 

povolení změny jména a příjmení 23 23 

zpětvzetí příjmení po rozvodu 12 8 

příjmení žen v mužském tvaru 12 14 

volba druhého jména, volba jiného 

jména osvojenci 

4 6 

vydáno osvědčení o právní 

způsobilosti k uzavření manželství 

v cizině nebo s cizincem 

8 15 

osvědčení k církevnímu sňatku 13 4 

prominutí dokladů k uzavření 

manželství 

8 6 

povolení uzavřít manželství na jiném 

vhodném místě nebo mimo stanove-

nou dobu 

20 29 

počet provedených vyšších ověření 

dokladů pro cizinu 

1 - 

podklady pro zápis do zvláštní 

matriky Brno 

24 35 

zápisy určení otcovství 264 288 

z toho: před narozením/po narození 194/70 226/62 

ověření podpisů – legalizace  322 219 

ověřování listin – vidimace 105 96 

počet vydaných veřejných listin 

o identifikaci 

5 14 

počet vydaných ověřených výstupů 

z inf. systému veřejné správy  

11 16 

nahlížení do matričních knih 29 43 

doslovné výpisy z matričních knih 19 28 

 

Počty ověřování pro MMPr 

legalizace 2 055 

vidimace 1 513 
 

 

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.  

Příjmová část rozpočtu  

 

Za činnosti prováděné na oddělení byly vybírány 

správní poplatky, které byly příjmem rozpočtu města. 
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                            2 900 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 900 500,00 Kč 

Plnění:                                               2 905 120,00 Kč 

% plnění:                                                     100,2 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)   
 

Rozpočet původní:                                 45 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               45 000,00 Kč 

Plnění:                                                    70 180,00 Kč 

% plnění:                                                     156,0   
 

 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-

vání aj.)   
 

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 

Plnění:                                                      1 473,00 Kč 

% plnění:                                                       29,5   
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                                 95 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               95 000,00 Kč 

Plnění:                                                    95 668,00 Kč 

% plnění:                                                    100,7   
 

V průběhu roku nebyl rozpočet upravován, pláno-

vané příjmy byly naplněny.  

 
Výdajová část rozpočtu  

 

Činnost místní správy  
 

Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   8 100,00 Kč 

% čerpání:                                                     40,5   
 

Jednalo se o finanční prostředky vydané na výstupy 

z katastru nemovitostí (Czech point), kdy katastr 

nemovitostí 1 x za 3 měsíce fakturuje městu za každý 

vydaný výpis 50 Kč.  
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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.  
 

Mimo přestupků spáchaných na území města Přerova 

a jeho místních částí, projednává oddělení na základě 

uzavřených veřejnoprávních smluv přestupky spá-

chané na území 56 obcí správního obvodu Přerova. 

V lednu a únoru 2016 nabyly účinnosti veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené s obcemi Polkovice, Měrovice nad 

Hanou, Křenovice a Uhřičice, které o jejich uzavření 

požádaly v roce předchozím. 

V roce 2016 byla větší část přestupků řešena ve zkrá-

ceném řízení, a to jak blokovém, tak především v pří-

kazním řízení. Tímto postupem se podstatně zkracuje 

doba nutná pro vyřízení přestupkové věci a její 

pravomocné ukončení.   
 

 
 

Od konce roku 2016 oddělení, v souvislosti se změ-

nou organizačního řádu, projednávalo přestupky dle 

zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, 

konkrétně ust. § 26 odst. 1 písm. q), kdy se fyzická 

osoba dopustila přestupku tím, že nesplní povinnost 

stanovenou na základě tohoto zákona v obecně 

závazné vyhlášce obce.  

Dne 01.10.2016 nabyla účinnosti část zákona           

č. 204/2015 Sb., kterou se měnil zákon č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem 

nové právní úpravy bylo zavedení přísnějšího postihu 

recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků, 

efektivnější trestání přestupků a účinnější potírání 

bagatelní trestné činnosti, do které lze páchání 

přestupků zahrnout. V evidenci přestupků se evidují 

pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku 

ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

dále také přestupky proti veřejnému pořádku, občan-

skému soužití a majetku, ale taktéž vybrané přestupky 

např. dle zákona o myslivosti, zákona o zbraních či 

zákona o rybářství a některých dalších zákonů. Evi-

dence přestupků pak dále slouží k posuzování 

spolehlivosti v jiných než přestupkových řízeních.  

Oddělení zpracovávalo i agendu obecně prospěšných 

prací a agendu související s vyřizováním oznamova-

ných shromáždění dle zákona o právu shromažďo-

vacím. 
 

Přehled úkonů v agendě přestupků  
 

ROK 2015 2016 

počet došlých oznámení 

o přestupku  
1 922 1 782 

počet nevyřízených přestupků 

z minulého období 
441 416 

postoupeno jinam, odloženo 963 953 

celkem projednáno     984 712 

z toho: v příkazním řízení    

            v blokovém řízení 

            ve správním řízení      

383 

247 

354 

214 

240 

258 

počet případů, kdy bylo rozho-

dováno o náhradě škody 
21 25 

počet odvolání z toho: 

vyhověno (i částečně) 

16 

10 

9 

7 

porušení OZV města       13 13 

přestupky proti:   

- veřejnému pořádku 99 60 

- občanskému soužití 352 295 

- majetku  209 182 

- ostatní přestupky 278 127 

uloženo na pokutách Kč 771 700 525 900 

z toho: zaplaceno v blokovém 

            řízení Kč 
93 400 88 000 

 

Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších 

oprávněných orgánů, byly zpracovávány a vyhoto-

vovány zprávy o občanech.   
 

ROK 2015 2016 

zpracováno zpráv o občanech pro 

potřeby orgánů činných v trestním řízení 
2 155 2 047 

zpracováno zpráv o občanech – 

vyjádření k žádosti o zbrojní průkaz 
238 447 

zpracováno zpráv o občanech – obecní 

byty 
- 138 

 

Dále probíhala spolupráce s Okresním soudem Pře-

rov, Probační a mediační službou, středisko Přerov 

a Technickými službami města Přerova, s. r. o., při 

výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP). 

V roce 2016 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 tento trest, bylo jim umožněno nastoupit 

k výkonu OPP téměř okamžitě. Celkem: 

 3 osoby nezapočaly s výkonem trestu OPP, 

 3 osobám trest zrušen uložením souhrnného trestu,  

 5 osobám změněn usnesením okresního soudu 

původní poskytovatel, 

 10 odsouzeným změněn soudem trest na nepod-

míněný, 

 u 1 osoby trest odvrácen, 

 u 6 odsouzených podán návrh k okresnímu soudu 

na přeměnu trestu, kdy řízení nebylo v roce 2016 

pravomocně ukončeno.  
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ROK 2015 2016 

počet soudem uložených trestů       

k odpracování/počet hodin 
33/7 080 20/4 120 

z toho: trest zcela odpracovalo 

           osob/odprac. hodin 
6/1 080 8/1 530 

            trest započalo a  nedokon- 

            čilo osob/odprac. hodin. 
5/275 8/201 

k 31.12. trest odpracovávalo 

osob/celkem odprac. hodin 
7/709,5 3/297 

z předchozího roku trest 

odpracovalo osob/odprac. hodin 
7/814 10/983 

celkem odpracováno hodin 2 878,5 3 396,5 

 

Příjmová část rozpočtu  
 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
 

Rozpočet původní:                               252 200,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             252 200,00 Kč 

Plnění:                                                  252 000,00 Kč 

% plnění:                                                       99,9   
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                                      500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                    500,00 Kč 

Plnění:                                                      7 100,00 Kč 

% plnění:                                                           -   
 

Sankční platby  
 

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč 

Plnění:                                                  420 967,90 Kč 

% plnění:                                                       93,6   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                                 70 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč 

Plnění:                                                    56 200,00 Kč 

% plnění:                                                       80,3   
 

Příjmovou část rozpočtu tvořily stálé platby od obcí 

za uzavřené veřejnoprávní smlouvy k projednávání 

přestupků, 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:                               19 500,00 Kč 

Čerpání:                                                   4 158,00 Kč 

% čerpání:                                                     21,3   
 

Jednalo se o výdaje spojené s úhradou služeb znalců 

či tlumočníků v přestupkovém řízení. V roce 2016 

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. 
 

Přehled úkonů agendy dopravních přestupků a správ-

ních deliktů:  
 

ROK 2015 2016 

počet došlých oznámení 840 976 

usnesení o postoupení 

přestupkové věci 

22 13 

záznam o odložení věci 355 414 

blokové řízení 49 115 

příkazní řízení 88 85 

správní řízení – rozhodnutí 

uložením sankce 
278 180 

správní řízení – rozhodnutí 

o zastavení řízení 
42 29 

rozhodnutí o upuštění od zbytku 

sankce zákazu řízení všech moto-

rových vozidel a o vrácení řidič-

ských oprávnění (ŘO) 

263 229 

rozhodnutí o zrušení podmínění 

ŘO, o podmínění ŘO a o odnětí 

podmínění ŘO 

282 234 

rozhodnutí o zadržení řidičského 

průkazu (ŘP)  
71 66 

výzva k vyzvednutí ŘP pro 

nezahájené řízení 
6 7 

odpovědi na žádosti pojišťoven 94 93 

Různé – odpovědi institucím, 

soudům 
48 33 

uloženo na pokutách Kč 2 425 200 1 885 400 

z toho: zaplaceno v blokovém  

            řízení Kč 
21 100 47 700 

 

Přijatá oznámení byla vzhledem ke své povaze 

řešena především ve správním a příkazním řízení a ve 

vzrůstající míře i v řízení blokovém. Počet přijatých 

oznámení oproti roku 2015 vzrostl o 136. Důsled-

kem je i nárůst přestupků vyřešených v blokovém 

a příkazním řízení, kdy zejména v případě blokového 

řízení se jedná velmi výrazný nárůst, a to 130 %.  

Nárůst lze zaznamenat také v odložení věci, a to o 59 

případů, což činí cca 17 %, kdy je s přihlédnutím 

k výsledkům za poslední období možno konstatovat, 
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že se jedná o setrvalý trend nastolený novelou zákona 

o silničním provozu, která zavedla tzv. objektivní 

odpovědnost provozovatele vozidla, kdy princip 

tohoto institutu spočívá v zásadě v tom, že správní 

orgán u zákonem přesně stanovených případů, vyzve 

provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání 

přestupku, k uhrazení určené částky. Pokud je tato 

ve stanovené lhůtě uhrazena, věc se odloží. 

Úsek agendy dopravních přestupků vede správní 

řízení o zadržení ŘP do doby pravomocného rozhod-

nutí o přestupku nebo o trestném činu. Z celkového 

počtu 73 přijatých oznámení o zadržení ŘP se v 7 

případech o zadržení ŘP nerozhodovalo a zadržený 

ŘP byl vrácen jeho držiteli.  

Na oddělení byl veden registr řidičů a ŘO, ze kte-

rého byly vydávány a vyměňovány ŘP a meziná-

rodní ŘP, vydávány průkazy profesní způsobilosti 

řidiče a paměťové karty. S agendou registru řidičů 

bylo spojeno i vedení bodového hodnocení řidiče 

a vedení správního řízení o námitkách proti záznamu 

bodů. V registru bylo vedeno: 

 61 248 řidičů,  

 194 cizích řidičů (cizinců s českým ŘP), 

 3 447 neřidičů,  

 3 627 řidičů vlastnících průkaz profesní způsobi-

losti řidiče.  

Dále bylo v informačním systému „digitální tacho-

graf“ vydáno 315 paměťových karet.  

Od 20.02.2016 vstoupila v platnost rozsáhlá novela 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu) č. 48/2016 Sb., která nově řeší 

dopravně psychologické vyšetření a zavedla nové 

skutkové podstaty přestupků, jednak souvisejících 

s dopravně psychologickým vyšetřením, ale také 

s neodevzdáním ŘP či řízením motorového vozidla 

při pozastavení ŘO např. exekučním příkazem.  

V roce 2016 proběhla kontrola z Inspektorátu cizi-

necké policie Přerov zaměřená na lékařské posudky 

o dopravně psychologickém vyšetření, které předklá-

dají žadatelé při vrácení ŘO a na posudky o zdravotní 

způsobilosti k řízení motorového vozidla, které před-

kládají žadatelé při podmínění a omezení ŘO. 

Nebylo shledáno žádné pochybení.  
 

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO 
 

ROK 2015 2016 

udělení, rozšíření ŘO 2 959 2 900 

pozbytí, odnětí a podmínění ŘO 440 371 

vydání mezinárodních ŘP 259 303 

vydání nových ŘP 6 149 5 153 

vydání průkazů profesní způsobilosti 

řidiče 
12 5 

vydání paměťových karet 254 315 

zaevidování přestupků a přečinů 3 184 2 982 

výdej dat z registru řidičů 1 430 2 225 

správní řízení o námitkách proti 

záznamu bodů 
10 7 

různé – např. odpovědi soudům, 

pohyb evidenčních karet řidičů 
9 000 11 603 

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). 

Od roku 2016 bylo možno požádat o registrační 

značku (RZ) na přání, taktéž o RZ již vozidlu při-

dělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné 

k silničnímu vozidlu nebo v případě jejího poško-

zení. U vozidel, která byla vyřazena z provozu v době 

od 01.01.2000 do 30.06.2013 a od vlastníka nebylo 

nahlášeno místo umístění a účel využití, došlo k jejich 

administrativnímu zániku po 01.01.2016.  

Dále byly v registru vozidel postupně doplňovány 

zjištěné chybějící nebo neúplné informace, jež 

nebyly vůbec nebo chybně převedeny z předchozího 

programu při přechodu na nový centrální registr 

vozidel v roce 2012. 

Počet úkonů na úseku registru vozidel 

ROK 2015 2016 

schválení technické způsobilosti – 

individuální dovoz 
728 936 

stavby, přestavby 24 32 

znovuobnovení původního VIN 

vozidla 
24 92 

1. evidování vozidla v ČR 2 417 2 979 

zánik vozidla 4 047 2 785 

vývoz do zahraničí 241 243 

dědictví 237 166 

změna barvy vozidla 92 137 

změna vlastníka 175 167 

výměna registrační značky a druhu 

registrační značky (SPZ) 
457 486 

technická prohlídka 876 1 155 

blokace 909 376 

vybavení/nestandardní provedení 671 846 

výměna technického průkazu 459 472 

oprava v záznamu vozidla 8 150 7 814 

znovuzaevidování  5 12 

osvědčení o registraci 861 1 006 

odhlášení dle 1999/37/ES 391 508 

vyřazení z provozu 1 532 721 

ukončení vyřazení z provozu 572 405 

změna registračního místa 697 523 

změna vlastníka a provozovatele 3 613 3 845 

registrační značka na přání - 15 

různé např. dožádání státních 

institucí 
1 850 1 720 

 

Oddělení dopravně správních agend je dopravním 

úřadem ve věcech taxislužby a městské autobusové 

dopravy (MAD), vede agendu stanice měření emisí. 

Z hlediska samosprávy komplexně řeší problematiku 

veřejné dopravy, zajišťuje agendy MAD, provoz 

Cyklobusu Bečva a ve věci dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje (tzv. příměstská doprava) spolu-

pracuje s Koordinátorem integrovaného systému 
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Olomouckého kraje (KIDSOK) a Krajským úřadem 

Olomouckého kraje. Oddělení provádí zálohové 

platby na kompenzaci MAD a Cyklobusu Bečva, 

poskytuje finanční příspěvek na příměstské linky, 

provádí kontrolu výdajů dopravců a roční zúčtování 

nákladů, tržeb a poskytnutých záloh.  

Na období 2014 – 2024 mělo statutární město Přerov 

uzavřenu smlouvu, na základě které měl dopravce, 

Dopravní a logistická společnost s. r. o., zajišťovat 

provoz MAD Přerov. Dohodou, navrženou ze strany 

dopravce, byl dne 08.02.2016 tento smluvní vztah 

ukončen. Mimořádná situace, spočívající v bezpro-

střední hrozbě přerušení poskytování veřejných slu-

žeb v dopravě cestujících, byla řešena přímým zadá-

ním v souladu s ust. § 22 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změ-

ně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 

09.02.2016 byla uzavřena smlouva na provoz MAD 

Přerov se společností ARRIVA MORAVA a. s.,  

s dobou plnění nejdéle do 08.02.2018.  
 

 
 

Dne 19.02.2015 schválila Rada města Přerova kom-

penzaci ročního SeniorPasu osobám nad 70 let věku 

ve výši 150 Kč. V souladu s tímto usnesením poskytlo 

oddělení dotaci 984 žadatelům. 

Ve věci taxislužby je dlouhodobě zaznamenáván 

pokles přihlášených uchazečů ke zkouškám pro 

řidiče taxislužeb, který byl oproti roku 2015 o 23 % 

menší a také pokles žádostí k vystavení průkazů 

řidičů taxislužby. Důvod tohoto snížení lze spatřovat 

v současné nabídce a poptávce řidičů na trhu práce 

v našem regionu.  

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu, agendy 

SME a samosprávy oddělení dopravně správních 

agend 

ROK 2015 2016 

vystavení průkazů řidičů taxislužby 35 16 

zařazení vozidel taxislužby do evidence 11 13 

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 5 8 

stanice měření emisí – kontrola 3 5 

jízdní řády MAD 18 8 

licence MAD 5 19 

osvědčení MAD 1 2 

zkoušky taxislužby – odzkoušení uchazeči 56 43 

zkoušky taxislužby – vydaných osvědčení 34 33 

smlouva o poskytnutí dotace 1 034 984 

 

Oddělení dále zajišťovalo agendu silničního správ-

ního úřadu ve věcech povolování zvláštního užívání 

pozemních komunikací a povolování uzavírek a ob-

jížděk, vedlo agendu stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití 

zařízení pro provozní informace na sinici II. a III. 

třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné úče-

lové pozemní komunikaci a povolování výjimek 

z těchto úprav (dopravní značení).  

V průběhu roku 2016 proběhly uzavírky krajských 

silnic, významných dopravních tepen města, a to ulice 

Tovární a Polní. Dále probíhaly dlouhodobé uzavírky 

krajských silnic z důvodu realizace stavby „Vodovod 

Čelechovice“, „Likvidace odpadních vod Hradčany, 

kanalizace a ČOV“ a „Rekonstrukce III/43416 Gry-

mov – průtah“. Dlouhodobé uzavírky krajských silnic 

byly také povoleny z důvodu rekonstrukce krajských 

silnic a oprav železničních přejezdů, což významně 

ovlivnilo dopravní situaci v celém správním obvodu.  
 

Počet úkonů silničního správního úřadu:  

ROK 2015 2016 

stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
102 137  

stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
139 156  

výjimky z místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
16 43  

zvláštní užívání pozemních 

komunikací 
405 419 

uzavírky, objížďky 69 68 

koordinovaná stanoviska 354 550 

vydaná vyjádření 40 91 

 

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.  
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Od 01.04.2016 byla prováděna závěrečná zkouška 

žadatelů o ŘO skupin A1, A2 a A (motocykly) podle 

nových pravidel platných od 01.11.2015, novelizace 

prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdoko-

nalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel. Tato zkouška je rozdělena na 2 části, kdy 

první část zahrnuje kontrolu motocyklu před výjez-

dem, zvláštní jízdní úkony na vymezené zkušební 

ploše a v druhé části absolvuje žadatel samostatnou 

jízdu za doprovodu zkušebního komisaře na druhém 

motocyklu, popř. ve vozidle autoškoly, v běžném 

silničním provozu. Zejména k nové organizaci zkou-

šek žadatelů o tato ŘO byla dne 15.04.2016 uskuteč-

něna porada se zástupci autoškol registrovaných ve 

správním obvodu, kde byly mimo jiné předány 

informace získané na odborném semináři pro zku-

šební komisaře a autoškoly. 
 

Počet provedených zkoušek a rozhodnutí: 

ROK 2015 2016 

zkoušky uchazečů o ŘO 645 654 

zkoušky z odborné způsobilosti 38 45 

zkoušky z profesní způsobilosti 56 51 

opakovaná zkouška o ŘO 767 833 

rozhodnutí o změně v registraci AŠ 38 54 

 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od ža-

datelů o řidičské oprávnění  
 

Rozpočet původní:                               700 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             700 000,00 Kč 

Plnění:                                                  774 800,00 Kč 

% plnění:                                                     110,7   
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                            6 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          6 000 000,00 Kč 

Plnění:                                               6 819 805,00 Kč 

% plnění:                                                     113,7   
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 800 000,00 Kč 

Plnění:                                               1 584 125,21 Kč 

% plnění:                                                       88,0   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                               210 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             210 000,00 Kč 

Plnění:                                                  176 678,45 Kč 

% plnění:                                                       84,1   
 

V průběhu roku byly rovnoměrně plněny všechny 

plánované příjmy a v celkovém objemu byly oproti 

plánovanému rozpočtu mírně překročeny.  

Výdajová část rozpočtu  
 

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompen-

zace městské dopravy, příspěvek na provoz 

příměstské dopravy aj)  
 

Rozpočet původní:                          22 482 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        23 675 000,00 Kč 

Čerpání:                                          22 998 026,00 Kč 

% čerpání:                                                     97,1   
 

Největším výdajem bylo zajištění dopravní obsluž-

nosti a s tím spojené poskytnutí kompenzace doprav-

cům, a to jak u městské dopravy, tak ostatní doprav-

ní obslužnosti: 

 Dopravní a logistické společnosti, s. r. o., která 

zajišťovala MAD v lednu a společnosti ARRIVA 

MORAVA, a. s., která ji zajišťovala po zbytek 

roku, bylo uhrazeno téměř 19 764 tis. Kč,  

 na dopravní obslužnost, na tzv. příměstské linky 

bylo Olomouckému kraji uhrazeno 3 177 tis. Kč, 

 na provoz cyklobusu Bečva město přispělo zálo-

hovou částkou 95 tis. Kč.  

 

Bezpečnost silničního provozu  
 

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 44 130,00 Kč 

% čerpání:                                                     44,1   
 

Měsíčně bylo hrazeno nájemné za pronájem plochy 

pro zkoušky uchazečů o ŘO na motocykl, dále byl 

uhrazen pronájem kina Hvězda, kde se v listopadu 

konala pro řidiče-amatéry bezplatná přednáška kraj-

ského manažera BESIP. Výdaje na znalecké posud-

ky nebyly zcela vyčerpány.  
 

Činnost místní správy   
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                    500,00 Kč 

Čerpání:                                                      338,00 Kč 

% čerpání:                                                     67,6   
 

Jednalo se o úhradu úroků za uhrazenou pokutu, 

kterou bylo nutno vrátit z důvodu zastavení řízení po 

odvolacím řízení. 
 

Provoz veřejné silniční dopravy (dotace seniorům 

nad 70 let)  
 

Rozpočet původní:                               500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč 

Čerpání:                                               337 200,00 Kč 

% čerpání:                                                     67,4   
 

Občanům starším 70 let byla na základě žádosti, 

vyplácena dotace ve výši 150 Kč na slevu jízdného 

IDSOK. Z celkového počtu 2 248 žadatelů bylo 984 

smluv o poskytnutí dotace uzavřeno na oddělení 

dopravně správních agend a 1 264 smluv na odboru 

ekonomiky. 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

 

– 119 – 

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, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. zajišťování veškeré agendy pro ohlašovací 

živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané a kon-

cesované, 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, ve znění pozděj-

ších předpisů, tj. zajišťovalo agendu zeměděl-

ského 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, o civilním 

letectví a zákona o některých podmínkách podni-

kání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu, 

 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, 

 byla prováděna poradenská a informační služba 

České obchodní inspekce. 
 

V registrační činnosti pokračoval trend minulých let, 

kdy došlo k mírnému poklesu (- 64) celkového počtu 

podnikatelů se sídlem ve správním obvodě zdejšího 

obecního živnostenského úřadu, za současného 

nárůstu (+ 238) počtu evidovaných živnostenských 

oprávnění (ŽO). Obecní živnostenský úřad také zpra-

covává podání „cizích“ podnikatelů se sídlem mimo 

jeho správní obvod, neboť místní příslušnost podni-

katele pro ohlášení živností (pro podání žádosti 

o koncesi) a jejich změn není stanovena. V oblasti 

evidence živnostenského rejstříku (ŽR) bylo mimo 

běžnou registrační činnost Centrálního registračního 

místa prověřeno a zpracováno v informačním systé-

mu registru živnostenského podnikání celkem 5 110 

avíz o změnách údajů fyzických a právnických osob 

z jiných rejstříků (veřejný a insolvenční rejstřík; 

registr obyvatel; registr územní identifikace adres 

a nemovitostí).  

Kontrolní činnost byla z velké části zaměřena na 

zjišťování nefunkčních sídel podnikatelů, s dopadem 

na rušení ŽO podnikateli z moci úřední (20) nebo na 

vlastní žádost (146), či řešení nefunkčního sídla 

změnou adresy sídla fyzické nebo právnické podni-

kající osoby. Kontrolní pracovníci se v červnu zapo-

jili také do celostátní akce, vyhlášené Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR, zaměřené na kontrolu zna-

čení potravin v supermarketech a hypermarketech. 

Provedeno bylo celkem 7 kontrol zaměřených na zna-

čení masných a mléčných výrobků bez zjištění závad. 

V rámci systému „Spotřebitelský ombudsman“, který 

zavedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s cílem 

napomoci spotřebitelům poškozeným praktikami 

některých prodejců při uzavírání spotřebitelských 

smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání, 

byla poskytnuta pomoc 7 spotřebitelům. 

V roce 2016 úspěšně pokračovala dlouhodobá spolu-

práce obecního živnostenského úřadu s obecně pros-

pěšnou společností dTest, kdy byly distribuovány do 

přerovských městských informačních center nové 

příručky Jak se vyznat v telekomunikacích a Jak na 

nájem bytu, které pomáhají spotřebitelům v orientaci ve 

složité problematice smluvních vztahů v oblasti tele-

komunikace a služeb souvisejících s bydlením.  
 

Podnikání podle živnostenského zákona  
 

Přehled dokumentů vydaných v roce 2016 

ROK 2015 2016 

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO  1 604 1 443 

rozhodnutí o udělení koncese 130 119 

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní 

žádost 
439 451 

rozhodnutí o zrušení ŽO 33 20 

rozhodnutí o změně koncese  28 18 

rozhodnutí o pozastavení provozování 

živnosti aj. 
7 9 

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 646 669 

vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR 218 215 

vyrozumění o pokračování provozování 

živnosti  
264 220 

vyrozumění o přerušení provozování 

živnosti 
1 204 1 036 

vyrozumění o shromáždění podkladů 

pro rozhodnutí aj. 
56 33 

vyrozumění o zápisu adresy pro 

vypořádání závazků 
370 369 

výzva dle § 57 odst. 2 ŽZ 17 14 

výpis ze ŽR 147 147 

potvrzení o neexistenci/existenci zápisu 

v rejstříku 
330/8 308/14 

žádost o stanovisko ke 

koncesi/stanovisko ke změně koncese 
31/17 23/14 

oznámení o zahájení kontroly aj. 463 196 

oznámení příslušným úřadům 582 542 

předání údajů JRF (jednotný registrační 

formulář) příslušnému orgánu 
81 160 

 

Celkový počet podnikatelů s platným živnostenským 

oprávněním k 31.12.2016 činil 13 707, z toho: 

 českých fyzických osob                              11 683 

 českých právnických osob                            1 766 

 zahraničních fyzických osob s org. složkou        2 

 zahraničních fyzických osob                           247 

 zahraničních právnických osob                         9 
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Počet podnikajících fyzických osob se snížil oproti 

předcházejícímu roku o 165 osob, když poslední ŽO 

zaniklo 477 osobám, nově se zaregistrovalo 347 fy-

zických osob a ze změn převažující změnu sídla do 

správního obvodu jiného obecního živnostenského 

úřadu provedlo 35 podnikajících fyzických osob. 

Počet podnikajících právnických osob se zvýšil        

o 101 osob, poslední ŽO zaniklo 22 osobám, nově 

své první ŽO zaregistrovalo 113 osob a v důsledku 

změny sídla do správního obvodu jiného obecního 

živnostenského úřadu přibylo 10 podnikajících práv-

nických osob. 
 

Celkový počet ŽO podle druhů živností a subjektů 

k 31.12.2016: 
 

živnosti fyzické 

osoby 

právnické 

osoby 

celkem 

volné     9 374 1 721 11 095 

řemeslné 5 118 1 017 6 135 

vázané 1 499 452 1 951 

koncesované 1 102 441 1 543 

 

Kontrolní činnost 
 

Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna 

v souladu s právními předpisy, za zjištění porušení 

právních předpisů byly ukládány sankce. Uskuteč-

něno bylo 316 kontrolních šetření, z toho 234 proto-

kolů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-

trolní řád), uloženo 38 sankcí, z toho 36 v blokovém 

řízení. 
 

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 31.12.2016 

bylo v evidenci: 

 českých fyzických osob                                   340 

 zahraniční fyzická osoba                                     1 

 právnických osob                                               54 
 

Kontrolu zemědělských podnikatelů podle výše uve-

deného zákona provádí zejména Ministerstvo země-

dělství ČR. Pracovníci oddělení mohou kontrolovat 

pouze plnění těch ustanovení výše uvedeného záko-

na, která přímo souvisejí s evidencí zemědělských 

podnikatelů. Kontrola je tedy vyvolána v případě 

podezření, že existuje rozpor mezi faktickým stavem 

a údaji vedenými v evidenci zemědělských podni-

katelů. V roce 2016 tento případ nenastal a kontroly 

proto prováděny nebyly. 
 

Poradenská a konzultační činnost české obchodní 

inspekce  
 

Na základě dohody s Českou obchodní inspekcí 

(ČOI), byla zajišťována vždy jeden den v měsíci po-

radenská a informační služba. Občané spotřebitelé, 

ale i podnikatelé, se mohli na pracovníky ČOI obra-

cet s dotazy ohledně prodeje výrobků, zboží a po-

skytování služeb na vnitřním trhu, či jiné obdobné 

činnosti, poskytování spotřebitelských úvěrů, postu-

pu při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků 

(reklamace), postupu při reklamaci u zakoupeného 

zboží na předváděcích akcích apod. 
 

 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                               620 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             620 000,00 Kč 

Plnění:                                                  593 415,00 Kč 

% plnění:                                                     95,7   
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 

Plnění:                                                    22 400,00 Kč 

% plnění:                                                       56,0   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích)  
 

Rozpočet původní:                                 12 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               12 000,00 Kč 

Plnění:                                                      3 500,00 Kč 

% plnění:                                                       29,2   
 

 

 

 

 

Zprávu podala: Ing. Jitka Kočicová 

vedoucí odboru evidenčních správních služeb               

a obecního živnostenského úřadu 
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V roce 2016 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, v rámci 

přenesené působnosti rozhodovalo o odnětí nebo ome-

zení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, 

projednávalo a rozhodovalo o správních deliktech 

v působnosti odboru, připravovalo a posuzovalo 

návrhy veřejnoprávních smluv nahrazujících správní 

rozhodnutí podle zákona o územním plánování a sta-

vebním řádu. V rámci výkonu přenesené působnosti 

byly na jednotlivých úsecích státní správy následující 

počty individuálních správních opatření: 

 speciální stavební úřad a silniční správní řád   285 

 obecný stavební úřad                      1 992 
 

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 

(17) 

oddělení  

vodního hospodářství               

a zemědělství 

                                        (6) 

pracoviště   

administrativy   

                                      (2) 
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Příjmová část rozpočtu 

 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                             2 200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           2 200 000,00 Kč 

Plnění:                                                2 646 350,00 Kč 

% plnění:                                                      120,3 
 

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:                                                   206 500,00 Kč 

% plnění:                                                        82,6 
 

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:                                                   54 500,00 Kč 

% plnění:                                                    109,0 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 

a službách 
 

Rozpočet původní:                                  80 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                93 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   72 600,00 Kč 

% čerpání:                                                       78,1 
 

Finanční prostředky byly použity na pořízení znalec-

kých posudků, včetně ověření technického stavu nos-

né ocelové konstrukce světlíku nad Pasáží v Přerově. 

 

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 (ŽP), prevence závažných havárií 

a integrované prevence, včetně metodické pomoci 

menším obcím. Projednávalo vybrané přestupky na 

úseku veřejného pořádku. V rámci samostatné působ-

nosti zejména stanovovalo podmínky zvláštního uží-

vání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví 

města, koordinovalo systém poskytování dotací na 

obnovu exteriérů památkově významných staveb na 

území města a dotací na aktivity v oblasti EVVO, 

vedlo správní řízení o vybraných správních deliktech 

dle zákona o obcích (veřejný pořádek, životní pro-

středí, obecně závazné vyhlášky), sledovalo a vyhod-

nocovalo stav ovzduší na území města, pořizovalo 

Plán odpadového hospodářství, koordinovalo odbor-

nou praxi středoškolských a vysokoškolských stu-

dentů na úseku ochrany ŽP apod. Oddělení rovněž 

zajišťovalo ekonomickou agendu celého odboru a po-

skytovalo organizační a odbornou pomoc komisi ŽP. 
 

 
 

Oddělením byly v rámci výkonu přenesené působnosti 

na jednotlivých úsecích státní správy vydány následu-

jící počty individuálních správních opatření (opatření 

na úrovni meritorních rozhodnutí, závazných stano-

visek a koordinovaných závazných stanovisek): 

 ochrana přírody a krajiny           184 

 památková péče              94 

 ochrana ovzduší            200 

 odpadové hospodářství             50 

 posuzování vlivů na životní prostředí                   9 

 integrovaná prevence, prevence havárií               8 

 koordinovaná závazná stanoviska          489 

 zvláštní užívání veřejného prostranství 

(samostatná působnost)               2 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Poplatky za uložení odpadů 
 

Rozpočet původní:                             1 900 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           1 900 000,00 Kč 

Plnění:                                                2 540 853,40 Kč 

% plnění:                                                      133,7 
 

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 

jinými původci než je město. 
 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                                125 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              125 000,00 Kč 

Plnění:                                                   160 100,00 Kč 

% plnění:                                                      128,1 
 

Poplatky za rybářské lístky a poplatky za vydání 

souhlasu k netřídění odpadů. 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                  25 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                25 000,00 Kč 

Plnění:                                                     10 500,00 Kč 

% plnění:                                                        42,0 
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Jednalo se například o sankce za porušení povinností 

v oblasti odpadového hospodářství, za porušení záko-

na o ochraně přírody a krajiny a zákona o státní pa-

mátkové péči.  

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích)  
 

Rozpočet původní:                                    5 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                  5 000,00 Kč 

Plnění:                                                              0,00 Kč 

% plnění:                                                          0,0 

 

Výdajová část rozpočtu  
 

Zachování a obnova kulturních památek (propa-

gace, konzultace)  
 

Rozpočet původní:                                  60 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                95 000,00 Kč 

Čerpání:                                                  83 954,00 Kč 

% čerpání:                                                      88,4 
 

 
 

Finanční prostředky byly čerpány především v sou-

vislosti s realizací a otevřením naučné stezky „Po sto-

pách války z r. 1866 na Přerovsku“ – na zhotovení 

a osazení 4 dřevěných stojanů, tisk a výlep plakátů 

a dohody o provedení práce s účinkujícími v dobových 

stejnokrojích při slavnostním otevření, překlady textů 

do angličtiny a do polštiny. Dále na pořízení naučné 

tabule k bývalému evangelickému hřbitovu v Přerově, 

která bude vzhledem k nepříznivému počasí zabudo-

vána až v roce 2017. 

 

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-

tory aj.) 
 

Rozpočet původní:                                120 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              124 800,00 Kč 

Čerpání:                                                115 311,00 Kč 

% čerpání:                                                      92,4 
 

Výdaje byly čerpány na úhradu pravidelného čtvrtlet-

ního měření prašného spadu ve vytipovaných lokali-

tách ve městě a místní části Čekyně (Smlouva o dílo 

se Zdravotním ústavem Ostrava), zveřejňování infor-

mací o kvalitě ovzduší v Přerově na informačních 

panelech (fy Compekon, Led Multimedia). Byla hra-

zena náhrada škody uplatněná společností Spro stavby, 

obchod, dopravu a služby, s. r. o., IČ 26823411, která 

vznikla nezákonným rozhodnutím Magistrátu města 

Přerova vydaným za porušení obecně závazné vy-

hlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 

přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 

statutárního města Přerova, a která byla zrušena 

rozhodnutím soudu. 
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:                                165 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              165 500,00 Kč 

Čerpání:                                                   55 000,00 Kč 

% čerpání:                                                       33,2  
 

Jednalo se o finanční rezervu na případné odstranění 

nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné čerpat. 

Čerpané prostředky byly použity na pořízení Plánu 

odpadového hospodářství pro statutární město Přerov 
 

Ekologická výchova a osvěta 
 

Rozpočet původní:                                  70 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              102 000,00 Kč 

Čerpání:                                                  37 597,00 Kč 

% čerpání:                                                      36,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup odměn 

pro úspěšné mateřské a základní školy v soutěži ve 

sběru použitých baterií a monočlánků, na nákup pra-

covních pomůcek a občerstvení pro účastníky osvěto-

vých úklidových akcí (Den Země – Ukliďme svět, 

Ukliďme Česko), na překlad textu průvodce naučnou 

stezkou Předmostím až do pravěku do polštiny, 

grafické zpracování a tisk plakátů k akci Ukliďme 

Česko. 
 

Ochrana druhů a stanovišť 
 

Rozpočet původní:                                  60 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              105 000,00 Kč 

Čerpání:                                                  69 672,10 Kč 

% čerpání:                                                      66,4 
 

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu a ošet-

ření památného stromu (jasan ztepilý, ul. Šrobárova) 

a na zhotovení a usazení 10 dřevěných stojanů k pa-

mátným stromům na území obce s rozšířenou působ-

ností včetně popisných textů a označení. 
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Zachování a obnova kulturních památek 
 

Rozpočet původní:                                150 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              235 000,00 Kč 

Čerpání:                                                235 000,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
 

Jednalo se o poskytnuté dotace: 

 na obnovu exteriéru památkově významných 

objektů na území města Přerova jedné fyzické a 

jedné právnické osobě                          100 000 Kč 

 Římskokatolické farnosti Přerov na III. etapu 

obnovy kaple sv. Jiří v Přerově              50 000 Kč 

 ze státního rozpočtu v Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a městských památ-

kových zón na III. etapu celkové obnovy kaple 

sv. Jiří na Horním náměstí                           85 000 Kč 

 

Ekologická výchova a osvěta  
 

Rozpočet původní:                                450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              450 000,00 Kč 

Čerpání:                                                447 250,00 Kč 

% čerpání:                                                    99,4 
 

Jednalo se o poskytnuté dotace: 

 v souladu se schváleným Programem pro poskyto-

vání dotací na podporu EVVO osmi subjektům     

                                                                   197 750 Kč 

 Muzeu Komenského, p. o., na Ekoporadnu ORNIS

                             49 500 Kč 

 Muzeu Komenského v Přerově, p. o., na celoroční 

provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS      

                                                                   200 000 Kč 

 

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství  
 

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v roz-

sahu působnosti obecního úřadu, pověřeného obec-

ního 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 vod-

ních toků a vodních děl ve vlastnictví města, zpraco-

vávalo návrhy vybraných obecně závazných vyhlášek, 

vedlo řízení o pokutách dle zákona o obcích, evidenci 

o jakosti vod od provozovatelů, za obec povolovalo 

pořádání veřejných vystoupen podle zákona na ochra-

nu zvířat proti týrání. V roce 2016 byly na jednot-

livých úsecích státní správy vydány následující počty 

individuálních správních opatření: 

 vodní hospodářství             249 

 zemědělský půdní fond           157 

 myslivost                                          42 

 lesy                             35 

 týrání zvířat                            22 

 rybářství                              2 

 lovecké lístky                            21 

 rybářské lístky            450 

Příjmová část rozpočtu 
 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu 
 

Rozpočet původní:                                  50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 

Plnění:                                                   750 422,00 Kč 

% plnění:                                                            - 
 

Poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy ze země-

dělského půdního fondu, závislé na investiční a sta-

vební činnosti. 

 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 
 

Rozpočet původní:                                    1 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                  1 000,00 Kč 

Plnění:                                                              0,00 Kč 

% plnění:                                                          0,0 
 

Jednalo se o poplatky za trvalé nebo dočasné odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 

 
 
Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč 

Plnění:                                                   122 490,00 Kč 

% plnění:                                                      122,5 
 

Poplatky za zápis do rejstříku honební společnosti, 

lovecké lístky, za opatření vydaná speciálním staveb-

ním úřadem na základě vydaných rozhodnutí (sta-

vební povolení vodních děl – čističky odpadních vod, 

studny, kanalizace). 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                  50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 

Plnění:                                                     35 300,00 Kč 

% plnění:                                                        70,6 
 

Jednalo se o postih za porušení obecně závazných 

předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, mysli-

vosti a vodoprávním úřadem uložené za porušení 

povinností v oblasti vodního hospodářství. 
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích) 
 

Rozpočet původní:                                  10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                10 000,00 Kč 

Plnění:                                                     15 600,00 Kč 

% plnění:                                                      156,0 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-

ciálních plodin a zvláštní veterinární péče 
 

Rozpočet původní:                                  30 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   36 660,00 Kč 

% čerpání:                                                        73,3 
 

Finanční prostředky byly určeny k zajištění umístění 

týraného zvířete do náhradní péče. V roce 2016 byly 

použity na zajištění předběžné náhradní péče o týrané 

psy v Kojetíně. 

 

Celospolečenské funkce lesů 
 

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              308 600,00 Kč 

Čerpání:                                                308 652,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
 

Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně uvolňo-

vané ze státního rozpočtu na úhradu za výkon odbor-

ného lesního hospodáře v těch případech, kdy tuto 

funkci vykonává právnická osoba s právem hospo-

daření ve státních lesích. Dále se jednalo o podporu 

na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpev-

ňujících dřevin při obnově lesního porostu. 
 

Ostatní správa v zemědělství 
 

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                         0,00 Kč 

Čerpání:                                                            0,00 Kč 

% čerpání:                                                            - 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Finanční prostředky byly určeny na náhrady škod při 

výkonu činnosti lesní, myslivecké nebo rybářské 

stráže, které poskytuje ve smyslu zvláštních předpisů 

orgán státní správy lesů, myslivosti nebo rybářství.  

 

Ostatní správa ve vodním hospodářství 
 

Rozpočet původní:                                  30 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                30 000,00 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 2016 byla objednána studie hydraulic-

kých poměrů na Bolelouckém náhonu včetně vlivu 

provozu jednotlivých malých vodních elektráren po-

mocí hydrometrických metod s úhradou v roce 2017.  

 

 

 

 

 

 

Zprávu podal RNDr. Pavel Juliš 

vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
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Oblast veřejnosprávní kontroly 
 

Na základě primátorem schváleného plánu kontrol 

provádělo následné veřejnosprávní kontroly Oddělení 

kontroly Odboru vnitřní správy Magistrátu města 

Přerova (MMPr), které bylo od 01.06.2016 sloučeno 

s Útvarem interního auditu MMPr. V roce 2016 bylo 

uskutečněno celkem 67 následných veřejnosprávních 

kontrol na místě, z toho: 

 22 kontrol v příspěvkových organizacích (PO) 

zřízených městem 

 45 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory. 

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. 

V PO byla prověřena přiměřenost a účinnost vnitřního 

kontrolního systému, dále byla provedena kontrola 

pokladní hotovosti a cenin, evidence a namátková 

kontrola majetku, kontrola inventarizace majetku 

a závazků provedené k 31.12.2015, porovnání účet-

ních zůstatků jednotlivých účtů a oprávek dlouho-

dobého majetku, jmění účetní jednotky a transferů 

na pořízení dlouhodobého majetku se stavy dle 

odpisové evidence, kontrola příjmů a výnosů, prová-

děných přefakturací energií a zadávání veřejných 

zakázek. Součástí kontrol bylo i posouzení, zda 

vnitřní předpisy (VP) organizace upravující řídící 

kontrolu, oběh účetních dokladů, zpracování účet-

nictví, pokladní operace, cestovní náhrady, inventa-

rizaci majetku a závazků a nakládání s prostředky 

Fondu kulturních a sociálních potřeb nejsou v rozporu 

s právními předpisy. 

 v 6 PO byla navíc provedena kontrola dodržování 

obecně závazných právních předpisů při hospo-

daření s veřejnými prostředky, kontrolovaným 

obdobím byl v 5 případech rok 2015 a v 1 případě 

období 01.01.2016 – 31.07.2016,  

 v 6 PO byla provedena kontrola platového zařa-

zení zaměstnanců, 

 v 16 PO byla kontrola zaměřena na opatření při-

jatá k odstranění nedostatků zjištěných při před-

chozích kontrolách,  

 v 10 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky,  

 v 7 PO bylo zjištěno porušení zákona o účetnic-

tví, příp. prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 

nebo některých Českých účetních standardů. 

Nedostatky spočívaly např. v nedodržení zásady 

časového rozlišení účtování nákladů, nesprávném 

Útvar interního auditu a kontroly 
interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole 

sídlo: nám. TGM 1 telefon: 581 268 111 

(5) 

 

 

  

interní audit 

2 

kontrola 

3 
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účtování nákladů v doplňkové činnosti, chybném 

účtování cestovních náhrad, transferů a zásob.  

 ve 3 PO bylo zjištěno porušení zákoníku práce 

a nařízení vlády o platových poměrech zaměst-

nanců ve veřejných službách a správě. Např. se 

vyskytly případy, kdy zaměstnancům nebyl zkrá-

cen plat v souladu s kratší pracovní dobou nebo 

byli chybně zařazeni do platového stupně v dů-

sledku nesprávného zápočtu praxe. 

 v 7 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadává-

ní veřejných zakázek malého rozsahu. V někte-

rých případech nebyly při hodnocení nabídek 

vyloučeny ty, které nesplňovaly podmínky výbě-

rového řízení, byl porušen zákaz diskriminace ve 

výběrovém řízení, příp. nebyl dodržen VP schvá-

lený zřizovatelem, upravující zadávání 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 lze konstatovat, že ve většině PO byly správně 

nastaveny a dodržovány, v některých bylo doporu-

čeno jejich doplnění, případně aktualizace. 

Vnitřní kontrolní systém v PO je tvořen řídící kontro-

lou, jejíž fungování bylo nastaveno vnitřními směr-

nicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlav-

ního účetního došlo u PO s malou pravděpodobností 

výskytu nepřiměřených rizik a omezeným počtem 

zaměstnanců. V 1 PO byl vnitřní kontrolní systém 

vyhodnocen jako nedostačující zejména v oblasti 

vykazování výsledku hospodaření v hlavní a doplň-

kové činnosti a v oblasti personální. V ostatních PO 

byl vyhodnocen jako přiměřený a účinný, přesto se 

v 1 PO vyskytlo více dílčích nedostatků v personální 

oblasti. 

Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrolách v roce 2015 bylo prově-

řeno, že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly 

odstraněny, příp. byla přijata opatření k zamezení 

jejich dalšímu opakování s výjimkou 1 PO, kde se 

opakoval nedostatek týkající se chybného účtování 

cestovních náhrad. V případě zjištěných nedostatků 

byla kontrolovaným osobám uložena povinnost zaslat 

ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o přijetí opatření 

k odstranění nedostatků a o jejich splnění, což 

kontrolované PO dodržely. 

Dále bylo předmětem kontroly 73 dotací poskytnu-

tých z rozpočtu města. U příjemců dotací bylo ově-

řenováno dodržování účelu a podmínek stanovených 

pro jejich použití. Nedodržení účelu bylo zjištěno 

u 1 dotace, jejíž příjemce vrátil neoprávněně použité 

prostředky ve výši 16 469 Kč na základě výzvy 

zaslané podle § 22 odst.  6 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. Celkový objem zkontro-

lovaných dotací včetně povinné spoluúčasti příjemců 

dotací činil 4 574 125 Kč.  

Kromě provádění kontrolní činnosti byla poskyto-

vána metodická pomoc PO na základě jejich žádostí, 

dále z vlastní iniciativy v případech změn legislativy, 

zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kon-

trolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti 

účetnictví, nakládání s majetkem, rozpočtových pra-

videl, platového zařazení zaměstnanců, VP, finanční 

kontroly, veřejných zakázek, nakládání s prostředky 

fondu kulturních a sociálních potřeb, některých 

oblastí zákoníku práce a v souvislosti se změnami 

vykonávaných činností v PO.  

Dále se zaměstnanci podíleli na komplexním hodno-

cení řídící práce ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných městem, na zpracování VP č. 11/2016 

Metodický pokyn – příklady účtování pro PO zřízené 

statutárním městem Přerov a rozpočtový proces, na 

přípravě podkladů pro schválení účetních závěrek 

PO, na přípravě zásad dotačního programu, vzoro-

vých smluv na poskytnutí dotace a spolupracovali 

s odbory, které metodicky usměrňují PO.  
 

 
 

Oblast interního auditu 
 

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě 

plánu interního auditu na rok 2016 vypracovaného 

interní auditorkou a schváleného primátorem, který 

byl zaměřen na nakládání s majetkem a finančními 

prostředky města a veřejné zakázky malého rozsahu 

v podmínkách statutárního města Přerov. Mimo plán 

interního auditu (IA) byly operativně provedeny 

2 audity zaměřené na podmínky při služební cestě 

zaměstnance MMPr a řídící kontrolu v podmínkách 

statutárního města Přerova, na základě požadavku 

primátora pak byly vykonány nezávislé analýzy, 

stanoviska či vyjádření k určitým problematickým 

oblastem, v rámci kterých byla navržena i neformální 

doporučení či návrhy.  

V průběhu roku bylo započato 6 IA, z toho 5 jich 

bylo dokončeno a 1 bude dokončen v roce 2017. 

Z těchto auditů byly 4 plánované a 2 zařazeny opera-

tivně na základě požadavku primátora. Jednalo se           

o 2 IA výkonu, 2 finanční IA a 2 IA shody (jinak 

zaměřené IA). Konkrétně se jednalo o: 

 Audit systému zadávání veřejných zakázek malé-

ho rozsahu,  

 Prověření okolností pracovní cesty zaměstnance 

statutárního města Přerova, 

 Autoprovoz, 

 Pokutové bloky,  

 Prověření postupu při pořizování komponentů 

v souvislosti s ekonomickým softwarem. 
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IA přecházející do roku 2017 se týkal Programu 

podpory výstavby technické infrastruktury. Současně 

bylo mimo jiné zpracováno i stanovisko k dotaci 

z programu Podpory výstavby technické infrastruk-

tury, stanovisko zabezpečení jednání Zastupitelstva 

města Přerov, analýza smluv se společností GORDIC 

spol. s r. o., či vyjádření ke kontrole místního poplat-

ku ze psů. Dále IA poskytoval konzultační, pora-

denský a metodický servis zejména v oblasti finanční 

kontroly, připomínkoval schvalované vnitřní normy 

a dotační programy či konzultoval aktuální problémy 

a možnosti jejich řešení.  

Hlavní nedostatky zjištěné při výkonu IA byly: 

 porušování či neaktuálnost vnitřních norem (např. 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

autoprovoz, systém účetnictví),  

 neefektivnost některých vnitřních procesů (např. 

elektronická evidence v oblasti použití služebních 

vozidel a cestovních náhrad),  

 neefektivnost při vynakládání finančních pro-

středků či při nakládání s majetkem města (např. 

čištění pozemních komunikací ve vlastnictví 

třetích osob na náklady města, používání place-

ného elektronického nástroje při zadávání veřej-

ných zakázek či veřejných zakázek malého roz-

sahu v omezeném rozsahu, zastaralý vozový park 

či vyšší provozní náklady u některých automo-

bilů vozového parku), 

 drobné procesní nejasnosti při odevzdávání zne-

hodnocených pokutových bloků a archivaci 

použitých pokutových bloků,  

 nekoncepčnost hlášení škodních událostí, 

 nepochopení a špatné fungování řídící kontroly.  

IA bylo navrženo celkem 38 doporučení k nápravě 

zjištěných nedostatků, ke zlepšení systému, procesu 

nebo činnosti a k předcházení či zmírnění rizik. 

Z těchto doporučení bylo v průběhu roku 2016 

splněno 29, dalších 8 zůstalo v řešení (přechází do 

roku 2017)  a 1 doporučení bylo ze strany vedoucího  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odboru zamítnuto (přičemž tak na sebe vzal zodpo-

vědnost za případné riziko související s odmítnutím 

tohoto doporučení). V rámci různých analýz a stano-

visek provedených na základě žádosti primátora 

bylo definováno 6 doporučení a 7 návrhů, která 

neměla vyloženě závazný charakter, tedy charakter 

doporučení daného interním auditem. Z těchto 6 ne-

formálních doporučení byly splněny 4 a 2 zůstaly 

v řešení (přesouvají se do roku 2017). Na základě 

neformálních návrhů byl koordinován postup orgánů 

v rámci předmětných kompetencí. 

V rámci vnitřního kontrolního systému nebyly 

zjištěny poznatky, na jejichž základě by statutární 

město Přerov oznámilo státnímu zástupci nebo poli-

cejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že 

byl spáchán trestný čin, ani nebylo zjištěno neopráv-

něné použití, zadržení, ztráta nebo poškození ve-

řejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč. 

Vnitřní kontrolní systém statutárního města Přerov 

lze považovat za přiměřený, avšak jeho účinnost je 

mírně snížena, ne však natolik, aby to jakýmkoliv 

způsobem ohrožovalo činnost města. Obecnou kva-

litu tohoto systému lze označit jako přiměřenou, 

vždy ale zůstávají limity pro zvyšování kvality, a to 

prostřednictvím prohlubování povědomí a kvalifi-

kace zúčastněných zaměstnanců a koncepčností 

celého systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podala: Ing. Eva Marečková, Ph.D. 

vedoucí úseku interního auditu a kontroly  
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Činnosti městské policie (MP) mimo jiné stanoví 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů, kde se uvádí, že obecní policie 

zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce. Při zajišťování 

veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování 

obecně závazných právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich 

majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občan-

ského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž 

projednávání je v působnosti obce a upozorňují 

fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí 

opatření k jejich odstranění. K 01.01.2016 bylo 

u MP zařazeno 61 zaměstnanců, z toho 52 strážníků 

a 1 administrativní pracovnice a 8 asistentů prevence 

kriminality. Aktuální počet tabulkových míst a jejich 

obsazenost k 31.12. 2016 byly totožné.  

 

Příjmová část rozpočtu 

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                               800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 600 000,00 Kč 

Plnění:                                               1 499 100,69 Kč 

% plnění:                                                       93,7 

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 

asistenti prevence 

kriminality 
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Příjmy jsou tvořeny blokovými pokutami a blokový-

mi pokutami na místě nezaplacenými, které vymáhá 

za MP odbor ekonomiky po dobu 20 let od uložení 

bloku na pokutu na místě nezaplacenou. Koncem 

roku 2015 vešla v platnost novela zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, která zvýšila maximální výši po-

kuty u vybraných přestupků z 2 000 Kč na 5 000 Kč. 

Protože se jednalo o často řešené přestupky stráž-

níky MP, došlo k podstatnému zvýšení částky 

vybraných pokut. K 01.10.2016 došlo k další úpravě 

zákona o přestupcích tím, že u některých vyjmeno-

vaných přestupků je nově posuzována recidiva 

pachatele. Při opakovaném spáchání přestupku je 

zákonná povinnost předávat tyto přestupky k řešení 

správnímu orgánu a nikoli ukládat blokové pokuty 

strážníkem, proto začal naopak příjem z vybraných 

sankčních plateb klesat. 

 
Výdajová část rozpočtu 

 

Ostatní tělovýchovná činnost 
 

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Čerpání:                                                           0,00 Kč 

% čerpání:                                                         - 
 

V roce 2016 nebyly finanční prostředky čerpány. 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:                                                 59 988,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Hlavní náplní oddělení prevence kriminality MP 

byla přednášková činnost na základních školách 

a víceletých gymnáziích ve městě. Vzhledem ke 

vzrůstající trestné činnosti páchané na seniorech 

a handicapovaných občanech se okruh působení 

rozšířil také na tyto skupiny obyvatel. V průběhu let 

byly do programu zahrnuty i střední školy, učiliště 

a gymnázia, kde je prioritou předání základů práv-

ního vědomí mládeži. V rámci přednášek účastníci 

(žáci, studenti, senioři aj.) obdrželi preventivně 

výchovné materiály, reflexní prvky či jiné předměty. 

Hlavním posláním MP je dohled nad dodržováním 

veřejného pořádku ve městě. Ten se však nedá zajis-

tit jen represí, ale významnou měrou právě prevencí, 

která přestupce odradí od narušování pořádku, a také 

výchovou veřejnosti k tomu, aby svým chováním 

pachatele k protiprávnímu jednání sami nevybízeli. 

Finanční prostředky byly použity na pořízení reflex-

ních a jiných bezpečnostních prvků, náplní do tiskár-

ny a kancelářských potřeb k přípravě výchovně 

propagačních materiálů.  
 

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:                                 35 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               35 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 34 877,00 Kč 

% čerpání:                                                     99,6 
 

Výdaje byly použity na lezecký výcvik skupině 

záchranářů v okolí města Jeseník (19 200 Kč). Další 

výcvik probíhal na Skašovských jezerech, kde 

záchranáři trénovali jízdu motorovým člunem, jeho 

ovládání, manévrování a záchranu tonoucích osob. 

Členové záchranné skupiny absolvovali cvičení na 

armádním lezeckém trenažéru „JAKUB“ v Olomou-

ci a opakovaně zasahovali při čištění mostních pilířů 

od naplavenin na řece Bečvě. Mimo výše uváděné 

bylo další čerpání zejména na obnovu výstroje členů 

družstva (5 000 Kč) a nákup záchranných vest pro 

děti (6 000 Kč).  
 

 
 

 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Rozpočet původní:                            3 179 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          4 368 200,00 Kč 

Čerpání:                                            3 847 289,41 Kč 

% čerpání:                                                     88,1 
 

Finanční prostředky byly použity zejména na nákup 

ošacení a obuvi, drobného hmotného dlouhodobého 

majetku, pohonných hmot, služeb telekomunikací, 

pojištění strážníků, školení a vzdělávání, opravy 

a udržování majetku, městský kamerový dohlížecí 

systém (MKDS). Finanční prostředky byly čerpány 

například na: 

 koupi nového služebního vozidla       510 000 Kč 

 obměnu MKDS, 3 kamerových bodů  499 000 Kč 
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 kompletní rekonstrukci příjmové místnosti pro 

styk s veřejností                                  270 000 Kč 

 výstroj a výzbroj strážníků                 266 000 Kč 

 upgrade měřiče rychlosti                    250 000 Kč 

 provoz vozidel – pohonné hmoty       211 000 Kč 

 provoz MKDS (servis, telekomunikační poplat-

ky, nájem ploch, elektřina)                 181 000 Kč 

 úrazové pojištění strážníků                 158 000 Kč 

 opravy a servis vozidel                       112 000 Kč 

 další výbava vozu (světelné výstražné zařízení, 

reflexní polepy, instalace radiostanice, GPS, 

čipování)                                             110 000 Kč 

 náklady na provoz psů (krmivo, výcvik, pomůc-

ky, nájem, ošetření)                              98 000 Kč 

 nákup 4 ks PC, notebook                      82 000 Kč 

 střelecký výcvik (střelivo, nájem, instruktor)  
               78 000 Kč 

 náklady na prodloužení zbrojních průkazů a na 

prolongační zkoušky (poplatky za lékařské vyšet-

ření, školení, kolky)                              56 000 Kč 

 telekomunikační služby operátorovi za mobilní 

telefony                                                 56 000 Kč 

 renovace a nákup nábytku na šatně strážníků  – 

(skříně, jídelní stůl, botníky a věšáky)  53 000 Kč 

 zakoupení plně vycvičeného služebního psa 

                                                              42 000 Kč 

 provoz evidenčního programu MP manager 
               45 000 Kč 

 telekomunikační služby za pult centrální 

ochrany, radiostanice 156                     45 000 Kč 

 výcvik sebeobrany a zákrokové techniky 

(instruktor, nájem tělocvičny)               40 000 Kč 

 instalace klimatizace v kanceláři ředitele  
               32 000 Kč 

 pravidelné poplatky za kalibrace a atesty všech 

alkoholtesterů                                        19 000 Kč 

 poplatky za GPS                                    15 000 Kč 

 zakoupení štěněte                                    7 000 Kč 

 

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 

(projekt asistent prevence kriminality) 

 

Rozpočet původní:                                 81 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             209 000,00 Kč 

Čerpání:                                               201 396,48 Kč 

% čerpání:                                                     96,4 

Projekt Asistent prevence kriminality (APK) byl 

zahájen již v květnu 2015 a původně se jej účastnili 

4 pracovníci na pozici APK a 1 strážník na pozici 

mentora, pro které byly zajištěny pracovní prostory 

v budově Českých drah (pronájem 2 místností včetně 

energií). V roce 2016 se projekt rozšířil na 8 pracov-

níků APK a 2 strážníky – mentory (dle metodiky 

MV mohou připadat na 1 mentora max. 4 APK). 

Projekt byl částečně kryt čerpáním dotace MVČR. 

Největší část finančních prostředků, mimo mzdo-

vých, byla čerpána na zajištění pracovního zázemí 

v budově Českých drah, a to ve výši 64 000 Kč 

(nájem 27 900 Kč, elektřina 12 700 Kč, teplo 19 000 

Kč, voda 4 400 Kč). Dále byly finanční prostředky 

použity např. na: 

 výstroj                                                   57 000 Kč 

 školení                                                   42 000 Kč 

 platby za telekomunikační služby         14 000 Kč 

 nákup 3 mobilních telefonů                  13 000 Kč 

 skříně pro nové APK                              6 000 Kč 
 

 
 

Akce nad 500 tis. Kč 
 

Digitalizace radiové sítě 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 129 600,00 Kč 

Čerpání:                                            1 129 349,89 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
 

Finanční prostředky byly určeny na modernizaci 

stávající analogové radiové sítě, která již nesplňuje 

bezpečnostní parametry při zajištění ochrany citlivých 

údajů. Projekt digitalizace radiové sítě MP byl 

zahájen na podzim roku 2015 výběrovým řízením. 

Samotná realizace proběhla dle smlouvy do 

31.03.2016. Celkové náklady byly díky výběrovému 

řízení a spolupráci s odborným poradcem sníženy 

o 56 490,27 Kč. Nová digitální síť již má takové 

zabezpečení, že vylučuje jakýkoliv neoprávněný 

vstup do frekvence jiným subjektům a mimo jiné 

poskytuje další výhody jako modul GPS ve 

stanicích, který umožňuje sledovat jejich pohyb 

nebo možnost komunikovat na dvou kanálech atd. 

 

 
 

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki 

ředitel Městské policie v Přerově 
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Městská knihovna v Přerově  
příspěvková organizace 

Žerotínovo nám. 36, 750 02 Přerov 

 

V Městské knihovně v Přerově bylo k 31.12.2016 

zaměstnáno celkem 25 pracovníků s úvazkem 24,25. 

Plnění hlavních úkolů probíhalo v souladu s vypra-

covaným plánem činnosti organizace na rok 2016. 

Pokračovalo vzdělávání seniorů v rámci Virtuální 

Univerzity 3. věku (VU3V). Projekt VU3V, zamě-

řený na vzdělávání seniorů a osob 50+, byl organi-

zován Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 

Městská knihovna v Přerově se v květnu zúčastnila 

dalšího ročníku Knižních trhů na hradě Helfštýně, 

kde propagovala své služby a aktivity. Novou služ-

bou pro všechny uživatele knihovních služeb, bylo 

zahájení objednávek knih ze skladu a volného výběru 

přes on-line katalog.  
 

 
 

Ve spolupráci se společnostmi Teplo Přerov, a. s. 

a Technické služby města Přerova, s. r. o., byla zahá-

jena příprava opětovného spuštění letní půjčovny na 

přerovském bazéně. Knihovna se zapojila do pro-

jektu „Příběhy našich sousedů“ realizovaného nezis-

kovou organizací Post Bellum a do projektu Husovy 

stopy. Za finančního příspěvku Ministerstva kultury 

ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

byl realizován další ročník odborného semináře 

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 

čtenářství – Odlišnost a izolace v dětském světě. 

V klubu Teplo se uskutečnilo slavnostní Setkání kni-

hovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

s vyhodnocením nejlepších knihovníků obou krajů. 

 

Prostorové a technické podmínky pracovišť MěK  
 

Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotí-

nově náměstí je neměnný, 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, zatéká jimi, v zimním období vznikají tepelné 

ztráty a do budovy rovněž proniká hluk a prach. 

V části podzemních prostor budovy, které nebyly 

ošetřeny sanací, se i nadále projevuje vzlínání vlh-

kosti obvodového zdiva vzhledem k nefunkční nebo 

neexistující izolaci. V budově dochází k občasným 

výpadkům elektrické energie a k závadám na zasta-

ralém elektrozařízení. V nevhodném stavu jsou roz-

vody vody a kanalizace. Vysoký stupeň opotřebení 

podlahových krytin ztěžuje jejich úklid a zvyšuje 

riziko úrazu. 

Knihovna nesplňuje základní hygienické normy. 

Chybějí zde WC pro návštěvníky, nedostatečná je 

i kapacita pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro 

tělesně postižené občany je, vzhledem k umístění kni-

hovny na kopci, problematický a mnohdy nemožný. 

V průběhu května a června byla provedena plánovaná 

oprava zídky zahrady, okapového svodu a přilehlých 

komunikací u hlavní budovy, která významně zlep-

šila vzhled opravovaných konstrukcí a zajistila bez-

pečnost procházejících chodců. V návaznosti na tuto 

opravu proběhlo v listopadu odstranění zvlhlého 

zdiva v prostorách pod schodištěm hlavní budovy. 

Po vyschnutí bude opět na osekané zdivo nanesena 

nová sanační omítka.  
 

 
 

Byla provedena výměna kastlových oken v pracovně 

ekonomického oddělení a studovně v celkové výši 

304 908 Kč, z toho:  

 dodání nových oken a jejich výměna 247 426 Kč 

 další související náklady (dozdění vnitřních para-

petů, výměna žaluzií, výmalba, úprava venkov-

ních parapetů, topenářské práce)          39 574 Kč  

 demontáž původního obložení oken a statické 

zajištění meziokenních sloupů             17 908 Kč  

Vícenáklady, které vznikly oproti původnímu roz-

počtu a přiznané účelové dotaci, byly plně hrazeny 

z běžného rozpočtu organizace bez jeho posílení 

zřizovatelem. 

Na konci roku došlo k havárii elektrického bojleru 

v 1. patře hlavní budovy. Škoda byla pojišťovnou 

stanovena ve výši 40 000 Kč. 

O přestěhování knihovny do nových prostor nebylo 

dosud rozhodnuto. V průběhu roku 2016 byly v ná-

vaznosti na změnu provozovatele přerovského kina 

Hvězda nabídnuty některé prostory v rámci této bu-

dovy k využití pro knihovnu. Po několika jednáních 

se zřizovatelem knihovny byl představen záměr 

možného přestěhování půjčovny pro děti z budovy 

na Palackého ulici do upravených prostor v  objektu 

kina Hvězda. Do konce roku 2016 nebylo o finální 

realizaci záměru rozhodnuto a nebyly započaty pří-

pravné ani stavební práce na úpravě těchto prostor. 

Všechny ostatní pobočky ve městě a knihovny 

v místních částech byly umístěny v odpovídajících 

objektech a vybaveny potřebným nábytkem a tech-
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nikou. V prostorách knihovny v místní části Penčice 

došlo k nové výmalbě výpůjčních prostor a v kni-

hovně v místní části Lověšice k odstranění vlhkých 

částí zdiva a následnému nanesení nové sanační 

omítky. 

 

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, 

které slouží uživatelům k přenášení většího počtu 

vybíraných knihovních dokumentů v rámci půjčovny 

a také deštníky, které slouží k zapůjčení návštěvní-

kům 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 5 496 uživatelů, 

z toho 1 685 uživatelů ve věku do 15 let. Oproti roku 

2015 se jedná o celkový pokles o 162 uživatelů 

(-2,86 %). V roce 2016 si všichni uživatelé knihovny 

vypůjčili 357 690 knihovních dokumentů při celko-

vém počtu 121 308 návštěv, což představuje oproti 

roku 2015 pokles o 11 799 výpůjček (-3,19 %). Ve 

stejném období došlo k poklesu návštěvnosti kni-

hovny o 1 780 návštěv (-1,45 %). 
 

 
 

Při použití koeficientu poklesu výpůjček ve výši 

17,01 %, stanoveného jako průměr poklesů v letech 

2015 a 2016 oproti letům 2006 až 2014, apliko-

vaného na výkony výpůjček, došlo ve sledovaném 

období k nižšímu poklesu výpůjček oproti před-

chozím letům, kdy se výše výpůjček dostala na 

přibližné hodnoty z let 2009, 2013 a 2014. Z výše 

uvedených skutečností vyplývá, že reálný vývoj 

počtu výpůjček je relativně konstantní a změna 

způsobu evidence výpůjček provedená v roce 2015 

pouze zpřesnila statistiku evidence a neměla vý-

znamný vliv na počet výpůjček, jak tomu naznačuje 

graf vývoje výpůjček 2005 až 2016 bez přepočtu. 

Z celkového počtu 121 308 návštěv knihovny za rok 

2016 bylo 15 639 návštěvníků vzdělávacích besed, 

lekcí informační výchovy, výstav, školení, work-

shopů a anonymních uživatelů služeb knihovny.  
 

 
 

Návštěvnost uživatelů přímých služeb (výpůjčky, 

prodloužení apod.) byla v roce 2016 v celkové výši 

105 669, z níž využilo knihovnu prostřednictvím on-

line služeb (přístupy do čtenářského konta, prodlu-

žování apod.) celkem 4 223 návštěv.  
 

 
 

V říjnu roku 2015 zahájila knihovna ve spolupráci 

s Českými drahami půjčování knih v rámci celostát-

ního projektu Kniha do vlaku. V prostorách vesti-

bulu přerovského nádraží byl instalován knihovní 

regál s vyřazenými knihami, které si mohli cestující 

bezplatně vypůjčit a přečíst na svých cestách vla-

kem. Vypůjčené knihy poté mohli vrátit zpátky na 

přerovském či jiném nádraží, které je zapojeno do 

stejného projektu. Všechny knihy byly opatřeny in-

formacemi o projektu a kontaktními údaji, na kterých 

se cestující mohli podělit o zážitky z cest s těmito 

knihami. V průběhu roku bylo ve vestibulu přerov-

ského nádraží umístěno celkem 5 135 knih. Všech-

ny knihy se vypůjčily a předpoklad, že se půjčované 

knihy budou do stojanu vracet, se nenaplnil. 

Elektronických služeb knihovny (internet, přístup 

k elektronickým databázím apod.) využilo v roce 

2016 celkem 9 215 uživatelů, z toho 492 uživatelů 

využilo služeb bezdrátového připojení k internetu 

prostřednictvím Wi-Fi, které je dostupné na všech 

pracovištích knihovny. Oproti roku 2015 došlo při 
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využívání internetu v knihovně k poklesu o 247 užití, 

a to pravděpodobně z důvodu realizace vlastních 

internetových připojení v domácnostech uživatelů, 

celkového poklesu registrovaných uživatelů, ale také 

vzhledem k nevyhovujícím prostorovým podmínkám 

knihovny, chybějícímu sociálnímu zázemí a absenci 

soukromí při využívání internetových služeb. V roce 

2016 bylo dále: 

 vyřízeno 1 404 žádostí na prodloužení výpůjček, 

 provedeno 527 výpůjček společenských her a 15 

výpůjček tabletů a čteček elektronických knih 

celkem 175 uživateli, 

 v půjčovně pro děti provedeno 259 výpůjček her-

ní konzole Microsoft XBOX.    
 

Pokračovala služba e-Výpůjček elektronických knih 

ve spolupráci s portálem eReading.cz. Výpůjčky byly 

pro všechny uživatele knihovny s platnou registrací 

a s vyrovnanými závazky bezplatné. V průběhu roku 

si elektronické knihy vypůjčilo celkem 94 uživatelů, 

kteří uskutečnili 464 výpůjček v celkové hodnotě 

22 736 Kč. Seznam dostupných e-knih je k dispozici 

na www stránkách knihovny.  

V rámci rozšíření poskytovaných elektronických slu-

žeb se knihovna od září 2015 stala jedním z oficiál-

ních validačních míst mojeID. V průběhu roku 2016 

bylo provedeno 9 validací žadatelů o tento moderní 

autentifikační nástroj. 

V průběhu roku bylo uskutečněno 1 635 výpůjček 

zvukových knih pro 27 uživatelů se zdravotním 

omezením znemožňujícím četbu tištěných knih. 

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 neumožňuje četbu knih v tištěné po-

době, byla nabídnuta služba půjčování zvukových 

knih z fondu knihovny. 

Z hlediska efektivního využití přidělených finan-

čních prostředků pokračovala pravidelná výměna 

knihovního fondu na pobočkách ve městě, a to 1x za 

dva měsíce.  

 

Nové služby  

 

 „objednávky ze skladu“ a „odložení z volného 

výběru“ – služby umožňovaly uživatelům přes 

internet objednat požadované knihy a nechat si je 

odložit v knihovně. Služba byla v testovacím 

provozu poskytována pouze v půjčovně pro dos-

pělé, od října pak rozšířena na všechna ostatní 

pracoviště ve městě. Služba „odložení z volného 

výběru“ byla zpoplatněna částkou 10 Kč, od října 

byly obě služby zabezpečovány bezplatně. 

Celkem bylo zasláno 719 žádostí na objednávku 

ze skladu a 368 žádostí na odložení knihy z vol-

ného výběru; 

 v březnu zahájen provoz facebookového profilu 

„Teens Club“ pro náctileté uživatele knihovny; 

 laminované turistické mapy – v půjčovně pro 

dospělé na Žerotínově náměstí byla pořízena 

kompletní sada těchto map, kdy jejich výhodou 

oproti běžným papírovým mapám je podstatně 

delší životnost a voděodolnost a uživatel se při 

správné manipulaci s nimi nemusí bát jejich poš-

kození;  

 „prázdninové knižní balíčky“ – obsahovaly tři 

knižní tituly s tím, že jedna kniha ze setu byla 

zabalena a při půjčování balíčku tak uživatel 

netušil, jakou knihu si vlastně odnáší domů. 

Účelem bylo uživatelům nabídnout i jiné žánry, 

než jaké si běžně půjčují a umožnit jim tak 

nenásilnou formou poznat i jiné autory, které by 

si třeba ani nepůjčili. Tato služba byla dostupná 

v půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí;  

 na pobočce knihovny na Velké Dlážce zahájen 

provoz čítárny s omezenou nabídkou denního 

tisku, a to hlavně pro uživatele s pohybovým 

omezením, protože tato pobočka jako jediná je 

vybavena nájezdovou rampou;  

 na všech pobočkách bylo zřízeno pro všechny 

uživatele knihovny s platnou registrací připojení 

k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. 

Městská knihovna v Přerově se zapojila do projektu 

Husovy stopy a v půjčovně pro děti byly umístěny 

podlahové samolepky. V rámci zapojení do tohoto 

projektu připravuje knihovna s jeho tvůrci realizaci 

několika přednášek pro děti i dospělé na témata 

Husova života a činnosti. Od prosince byly v rámci 

propagace služeb knihovny vytvořeny nové záložky 

do knih pro uživatele knihovny. 
 

Zpracování a doplňování knihovního fondu 
 

Knihovní fond byl průběžně doplňován a zkvalit-

ňován dle požadavků čtenářů a knihovníků v ná-

vaznosti na přidělených finančních prostředcích. 

V průběhu roku bylo nakoupeno 

a zpracováno 8 823 svazků knihov-

ních dokumentů v celkové hodnotě 

1 414 115 Kč. Za stejné období 

bylo vyřazeno 12 530 knihovních 

dokumentů, z toho 12 337 knih, 17 

svazků na zvukových nosičích CD, 

101 zvukových knih na magneto-

fonových kazetách (nahrazeny CD 

ve formátu MP3) a 75 elektronic-

kých zdrojů (CD přílohy knih a ča-

sopisů). Vždy se jednalo o knihy 

opotřebované, poškozené či multi-

plikáty. Vyřazené knihy byly na-

bídnuty ostatním knihovnám v ČR 

a poté k odprodeji veřejnosti nebo 

využity v rámci projektu Kniha do 

vlaku, velmi poškozené knihy byly 

zlikvidovány. Vyšší počet vyřaze-

ných knihovních dokumentů oproti 

předchozím letům byl zapříčiněn zahájením generál-

ní aktualizace knihovního fondu, která je přípravou 

na periodickou revizi knihovního fondu v roce 2017. 
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V rámci spolupráce s portálem eReading.cz bylo 

zakoupeno 400 ks e-Výpůjček elektronických knih v 

celkové částce 19 600 Kč odpovídající 49 Kč za 

jednu e-Výpůjčku. V rámci grantového programu 

Ministerstva kultury České republiky (MKČR) K21, 

který umožnil pořízení licence k ročnímu přístupu 

do databáze zvukových knih Knihovny a tiskárny 

K. E. Macana pro nevidomé v Praze, bylo staženo 

a zkatalogizováno 391 titulů zvukových knih v cel-

kové hodnotě 50 000 Kč. Cena roční licence činila 

25 000 Kč, z čehož vyplývá, že došlo k úspoře fi-

nančních prostředků oproti tomu, když by se jednot-

livé tituly zvukových knih nakupovaly individuálně 

bez licence. 

Z projektu Česká knihovna zaměřeného na podporu 

nákupu nekomerčních titulů umělecké beletrie a děl 

literární vědy získala bezplatně přerovská knihovna 

41 svazků knižních publikací v celkové hodnotě 

8 674 Kč.  

V průběhu roku obdržela knihovna 108 návrhů od 

uživatelů knihovny na pořízení knihovního doku-

mentu do fondu knihovny, z nichž bylo realizováno 

cca 95 %, zbývajících 5 % návrhů nebylo realizováno 

z důvodu nedostupnosti požadovaných knih na trhu.  

V rámci darů od institucí a fyzických osob bylo 

zaevidováno a zpracováno celkem 559 svazků knih 

a 1 327 svazků periodik v odhadované hodnotě 

50 643 Kč.  

Stav knihovního fondu k 31.12.2016 bez knih poří-

zených v rámci výkonu regionálních funkcí činil 

 153 595 svazků knih, 

 7 554 svazků zvukových dokumentů audio CD, 

 1 830 svazků zvukových knih, 

 907 svazků elektronických zdrojů, 

 60 svazků hudebnin, 

 107 svazků map,  

 209 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 

elektronických knih, společenské hry a tematické 

kufříky). 

Pokračovalo přebírání obálek knih od nakladatelů, 

kteří jej umožnili v rámci spolupráce se sdružením 

SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány 

skenováním, celkem bylo naskenováno 632 obálek 

knih a periodik. 

V průběhu roku bylo v rámci předplatného nebo 

darů odebíráno 211 titulů periodik. Některé další 

tituly periodik byly doplňovány nepravidelně pro-

střednictvím společnosti VaRa, která zajišťuje distri-

buci 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 MKČR VISK9. Tuto činnost 

zajišťovaly 2 externí pracovnice na poloviční úvazek. 

V rámci projektu bylo v roce 2016 převedeno cel-

kem 14 549 záznamů klíčových slov na předmětová 

hesla. Oproti bázi Národních autorit bylo v rámci 

projektu autorizováno 7 905 záznamů.  

Kulturní a vzdělávací činnost 
 

Knihovna v roce 2016 zajišťovala a pořádala pro 

veřejnost řadu kulturních akcí a besed. Informace    

o akcích a veškerých aktivitách knihovny byly pravi-

delně rozesílány na e-mailové kontakty uživatelů 
 

 
 

Akce pro veřejnost 
 

 leden – „Největší tajemství Třetí říše“ s Milanem 

Zachou Kučerou a „Srí Lanka: mystický sever“ 

se Zlatuší Knollovou, 

 únor – „Etiopie“ s Lenkou a Václavem Špillaro-

vými a „Bitva u Waterloo“ s Jaroslavem Jarošem, 

 březen – „Island: život s nádechem ledu“ s Evou 

Učňovou, 

 duben – „Expedice Gasherbrum II“ s Martinem 

Matúšů, 

 květen – „Nejkrásnější památky Itálie“ s Jitkou 

Bortlovou,  

 říjen – „Kde ženy vládnou“ s Kateřinou Karásko-

vou a „Hrobky údolí králů“ s Jakubem Kynčlem, 

 listopad – „Spojené arabské emiráty, o princez-

nách se nemluví“ s Hanou Kopečnou a „Španěl-

sko a Portugalsko“ s přerovskými cestovateli Ale-

nou a Jiřím Márovými. 

Uvedených besed pro veřejnost se zúčastnilo celkem 

873 posluchačů. Mimo výše uvedené besedy probí-

haly také menší přednášky na různá témata (celkem 

jich bylo realizováno 16), kterých se zúčastnilo cel-

kem 263 posluchačů. Jednalo se např. o: 

 „Kulturní památky evropských měst“ (Paříž, Li-

sabon, Athény) cyklus besed s Evženem Jechem,  

 „Rok 2016 z pohledu numerologie“ s Dagmar 

Halotovou,  

 „Historie Moravské brány“ s Milanem Tempírem, 

 „Jak se zbavit negativních emocí“ s Alenou Pel-

zovou, 

 přednáška Štefana Blaha z cyklu zaměřeného na 

pamětihodnosti města Olomouce, 

 „Objev svůj klíč“ cyklus besed s Alenou Řeho-

řovou, 

 „Imunitní systém a záření kolem nás“ s Pavlem 

Kavříkem.  

Uskutečnil se také Kurz trénování paměti s lektorkou 

Mgr. Naďou Žondrovou zaměřený na procvičování 

a posilování krátkodobé paměti a kognitivních funkcí. 

Kurzu se zúčastnilo 10 posluchačů. 
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Většina velkých akcí (přednášek a besed) se vzhle-

dem k absenci vlastního přednáškového sálu konala 

v prostorách Agentury pro zemědělství a venkov Pře-

rov, menší besedy probíhaly v prostorách přednáš-

kové místnosti knihovny na Žerotínově náměstí. 

Knihovna se v květnu zúčastnila dalšího ročníku 

„Knižních trhů“ na hradě Helfštýně, kde propagovala 

své služby a aktivity. V rámci akce byly návštěvní-

kům nabízeny k odkupu vyřazené knihovní doku-

menty a probíhaly vědomostní a zábavné soutěže. 

Akce se zúčastnilo 64 návštěvníků. 

 

O letních prázdninách byla zprovozněna letní půj-

čovna na přerovském koupališti. Oproti roku 2015 

byl zaznamenán pokles využití této služby, které 

využilo 695 uživatelů, kteří si zde vypůjčili celkem 

784 knih, časopisů, novin i společenských her. 

V Týdnu knihoven se uskutečnila tradiční Čtenář-

ská amnestie, v rámci níž vrátilo 75 uživatelů vypůj-

čené a upomínané knihovní dokumenty a byly pro-

minuty sankční poplatky ve výši 1 275 Kč. Amnes-

tie se nevztahovala na pohledávky, které jsou vymá-

hány prostřednictvím právního zástupce knihovny. 

V rámci Týdne knihoven se knihovna zúčastnila dal-

šího ročníku Senior sympozia, kde prezentovala své 

služby a nabídku aktivit pro seniory. 
 

Soutěže pro veřejnost 
 

V průběhu roku bylo pro veřejnost uskutečněno ně-

kolik internetových soutěží o knižní a jiné ceny: 

 „Od tradic k jazzu v Přerově a na Hané“ v rámci 

celostátního projektu Březen – Měsíc čtenářů za 

účasti 9 soutěžících, 

 „Sport – odvrácená strana vítězství“, „Prázdni-

nové sudoku“, „Léčivé rostliny v křížovkách“ 

a fotosoutěž „Rozmarné léto“. Soutěží se zúčast-

nilo celkem 36 soutěžících, 

 „Slavná díla českých autorů“ – soutěže se zúčas-

tnilo 19 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 vý-

stavy zde nebyly v průběhu roku uspořádány. Mi-

moto byly na jednotlivých pracovištích realizovány 

pravidelné tematicky zaměřené výstavky na různá 

literární a regionální výročí. V rámci těchto výstav 

byly připravovány pravidelné nabídky žánrové lite-

ratury – cestopisy, fotografování, apod.  

Odborné konference a semináře 
 

V listopadu se ve spolupráci s Muzeem Komen-

ského v Přerově uskutečnil 5. ročník odborného 

semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na 

rozvoj čtenářství – Odlišnost a izolace v dětském 

světě“. Seminář byl určen pro pracovníky knihoven, 

pedagogy, odborné pracovníky a studenty pedago-

gických a knihovnických oborů. Jeho cílem bylo 

představení soudobé literatury pro děti a nové formy 

propagace dětského čtenářství. Semináře se zúčast-

nilo 67 účastníků a byl z něj vydán sborník prezento-

vaných příspěvků. Byl realizovaný za finanční pod-

pory Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

ČR – SKIP ČR a grantového programu MKČR.  

 

Akce pro děti  
 

Pro děti a mládež byla na všech pobočkách městské 

knihovny a v půjčovně pro děti uspořádána pravi-

delná setkání a besedy zaměřené na literární i všeo-

becně naučná témata. 

Knihovna pokračovala v již 8. ročníku celostátního 

projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, 

zaměřeném na podporu dětského čtenářství, který 

zajišťoval Svaz knihovníků a informačních pracovní-

ků (SKIP) ve spolupráci s celostátním projektem 

Čtení pomáhá. Akce se zúčastnilo 426 prvňáčků ze 

7 přerovských základních škol. Na závěr projektu 

byli všichni jeho účastníci slavnostně pasováni na 

čtenáře a obdrželi knížku Kláry Smolíkové: Kniho-

žrouti a bezplatnou průkazku do knihovny s plat-

ností do konce roku 2016. 

V průběhu jarních prázdnin se v půjčovně pro děti   

a na pobočce v Předmostí uskutečnily výtvarné dílny 

a turnaje ve hraní společenských her. V rámci celo-

republikového projektu „Březen – měsíc čtenářů“ 

byla uspořádána řada aktivit na podporu čtenářství.  

Vybrané děti se připojily k již tradiční celorepubli-

kové 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 

Miloše Macourka. Současně proběhl na pobočkách 

na Trávníku a v Předmostí „Večer s Andersenem“, 

prostřednictvím něhož se děti zapojily do spousty 

her a soutěží.  

O letních prázdninách se uskutečnila na všech po-

bočkách řada akcí a soutěží určených převážně dě-

tem, které o prázdninách zůstávají ve městě. Probí-

haly různé soutěže, výtvarné dílny a herní setkání. 

V rámci celostátní kampaně Týden knihoven pro-

bíhaly akce zaměřené pro děti a mládež. Uskuteč-

nila se řada výtvarných a tvořivých dílen s cílem 

propagace služeb knihovny a zvýšení atraktivnosti 

prostředí knihoven a její nabídky. 

V rámci celostátní akce Den pro dětskou knihu pro-

běhlo v půjčovně pro děti zábavné dopoledne a vý-

tvarná dílna zaměřená na výrobu vánočního svícnu, 

v prosinci pak výtvarná dílna s přerovským výtvarní-

kem Lubomírem Dostálem na téma domácí zvířátka. 

Na všech pobočkách knihovny a ve studovně probí-
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haly pravidelné lekce informační výchovy pro žáky 

mateřských, základních a středních škol, kterých se 

zúčastnilo 648 dětí a 218 studentů středních škol 

a gymnázií. Bylo realizováno 45 vzdělávacích akcí. 

Tematicky zaměřených besed pro žáky mateřských 

a základních škol se zúčastnilo 3 518 dětí a soutěží 

826 dětí. Mimoto se uskutečnila řada společných 

půjčování a čtení pro žáky základních škol, byla 

realizována zábavná odpoledne pro děti navštěvující 

školní družiny. 

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. 

Aktivit Herního klubu se zúčastnilo 259 dětí. Mimo 

Herní klub si mohly děti zasoutěžit také prostřed-

nictvím pravidelných soutěží a kvízů, které byly pro 

ně připraveny na všech pracovištích pro děti.  

 

Vzdělávací akce pro veřejnost 
 

V průběhu roku 2016 probíhaly vzdělávací akce pro 

veřejnost zaměřené na základy ovládání výpočetní 

techniky, práce s běžnými kancelářskými aplikacemi 

a využívání moderních informačních prostředků. 

Uskutečnily se např. kurzy: 

 „Základy práce s MS Word 2013“, 

 „Ovládání PC s Windows 7 pro pokročilé“, 

 „Základy ovládání PC s Windows 7“, 

 „Základy práce s MS Excel 2013“, 

 „Využíváme Open source aplikace“. 

V návaznosti na přechod k novému operačnímu sys-

tému MS Windows 10 a jeho rozšiřování na výpo-

četní technice pořizované veřejností upravila kni-

hovna nabídku vzdělávacích kurzů zaměřených na 

ovládání PC s Windows na tuto novou verzi systé-

mu, a to pro začátečníky i pokročilé. Kurzů v oblasti 

ovládání výpočetní techniky s MS Windows a základ-

ních aplikací MS Office se zúčastnilo 79 zájemců 

z řad veřejnosti.  

Uskutečnily se specializované kurzy zaměřené na 

používání moderních dotykových zařízení – tabletů 

pod názvem „Používáme tablet“. Celkem se usku-

tečnilo 18 přednášek za účasti 179 zájemců z řad 

veřejnosti. 

Realizovány byly vzdělávací kurzy „Základy úprav 

digitální fotografie“, zaměřené na zvládnutí základ-

ních úprav digitálních fotografií, kterých se zúčast-

nilo celkem 31 posluchačů. 

V rámci ukončení zimního semestru Virtuální Uni-

verzity 3. věku (VU3V), realizovaného na podzim 

roku 2015, proběhlo slavnostní předání pamětních 

listů v Mervartově síni na přerovském zámku. Letní-

ho semestru se pak zúčastnilo 43 seniorů, kteří si 

zvolili téma „Genealogie“. Proběhlo 6 přednášek     

a slavnostní ukončení se uskutečnilo opět v Mervar-

tově síni. Senioři, kteří v rámci VU3V absolvovali 

již 6 vzdělávacích semestrů, se zúčastnili slavnost-

ního ukončení studia – promoce v aule České země-

dělské univerzity v Praze, kde obdrželi osvědčení 

o absolutoriu VU3V. V zimním semestru roku 2016 

pokračovala VU3V cyklem přednášek na téma 

“Kouzelná geometrie“, které se ve 2 kurzech zúčast-

nilo celkem 45 posluchačů z řad seniorů.  

V návaznosti na předchozí přednášky realizované 

pro Územní organizaci Svazu diabetiků Přerov po-

kračovala knihovna v pravidelných besedách a před-

náškách pro seniory a zájemce pod názvem Kulturní 

akademie knihovny. Ty se konaly pravidelně každé 

poslední pondělí v měsíci a byly určeny všem ak-

tivním seniorům se zájmem o nové poznatky a infor-

mace z různých oblastí lidské činnosti. Uskutečnilo 

se 10 přednášek za účasti 85 posluchačů. 
 

 
 

Vzdělávací akce pro zaměstnance 
 

Všichni pracovníci absolvovali na začátku kalendář-

ního roku pravidelné školení BOZP, PO a pověření 

pracovníci také školení řidičů referenčního vozidla. 

V průběhu měsíce června proběhlo pro pracovníky 

služeb specializované školení zaměřené na komu-

nikaci s problémovými uživateli. Všichni zaměst-

nanci si pravidelně zvyšovali svoji kvalifikaci účastí 

na odborných seminářích a školeních. Všechny vzdě-

lávací akce byly zajišťovány bezplatně. V průběhu 

roku zahájila jedna pracovnice knihovnický rekvali-

fikační kurz pořádaný Vědeckou knihovnou v Olo-

mouci. Na tento kurz přispívá Městská knihovna 

v Přerově 50 % studijních nákladů ve výši 2 250 Kč. 

 

Spolupráce s partnerskými knihovnami 
 

V průběhu roku neprobíhala žádná akce ve spolu-

práci s partnerskou knihovnou z Kedzierzyn-Koźle 

ani Bardějova. 

 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  
 

MěK v Přerově, z důvodu chybějících smluvních 

dokumentů a nejasnostech ve způsobu financování 

regionálních funkcí pro rok 2016, oznámila na konci 

roku 2015 všem zřizovatelům knihoven ve středis-

cích Přerov a Všechovice, že bude výkon regionál-

ních funkcí od 01.01.2016 pozastaven do vyřešení 

všech smluvních a finančních náležitostí. MěK v Pře-

rově zahájila výkon regionálních funkcí pro kni-

hovny zařazené do středisek Přerov a Všechovice od 

01.03.2016, a to v návaznosti na podání žádosti 

o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, na základě 

které uzavřela MěK v Přerově s Vědeckou knihovnou 

v Olomouci smlouvu o přenesení regionálních funkcí 

pro rok 2016. Smlouva o poskytnutí účelové dotace 
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byla podepsána dne 24.05.2016. Finanční prostředky 

byly na účet knihovny připsány 03.06.2016 a od 

tohoto data byl zahájen nákup knihovních fondů pro 

tvorbu výměnných souborů. Pro rok 2016 byla pře-

rovské knihovně přidělená částka 1 014 225 Kč. 

 

 
 

Na základě smluv o výkonu regionálních funkcí po-

skytovala 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). V rámci výkonu regio-

nálních funkcí zajišťovala přerovská knihovna také 

servis knihovních systémů Clavius knihovnám stře-

disek Přerov a Všechovice. Z finančních prostředků 

na výkon regionálních funkcí bylo v průběhu roku 

zpracováno 1 706 svazků knih pro knihovny stře-

diska Přerov v nákladech 308 099 Kč a 365 svazků 

pro středisko Všechovice v nákladech 67 159 Kč. 

Z finančních příspěvků obcí zařazených do střediska 

Přerov bylo zpracováno 1 429 svazků knih v hodnotě 

172 845 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 ne-

vidomé. V prostorách pobočky knihovny na Velké 

Dlážce se uskutečnilo několik akcí, např. promítání 

komentovaného filmu „Sněžný drak“, kterého se 

zúčastnilo 12 posluchačů z řad zrakově postižených. 

V průběhu roku realizovala knihovna ve spolupráci 

se studenty další projekt „Příběhy našich sousedů“ 

vyhlášený společností POST BELLUM. Projekt byl 

zaměřen na zdokumentování osobních příběhů 

pamětníků významných událostí 20. století. V rámci 

projektu skupina 4 studentů Gymnázia Jakuba Škody 

v Přerově zpracovávala grafickou a video prezentaci 

z rozhovoru s panem Vladimírem Tiefenbachem, 

pokračovatelem čtvrté generace rodinné pekařské 

firmy. Vzhledem k náhlým zdravotním komplikacím 

pamětníka a jeho následnému úmrtí, byla prezentace 

dokončena až po termínu stanoveném vyhlašovate-

lem projektu a nemohla se zúčastnit závěrečného 

hodnocení. Prezentace byla i přes tyto komplikace 

úspěšně dokončena, odeslána a měla by být zveřej-

něna na www stránkách projektu. 

Prezentace knihovny v médiích 
 

K primární prezentaci informací knihovny jsou pro-

vozovány a pravidelně aktualizovány www stránky, 

které mají moderní vzhled a uživatelsky přívětivé 

prostředí pro vkládání příspěvků. Knihovna prezen-

tovala veškeré své aktivity a výsledky činnosti ve 

většině regionálních médií. K informování veřejnosti 

a uživatelů knihovny bylo využíváno zpravodajství 

tiskových medií, zejména prezentace v Přerovských 

listech a Přerovském deníku. K prezentaci aktivit 

knihovny bylo využíváno rovněž elektronické formy 

(www stránky knihovny a www stránky statutárního 

města Přerov, internetový zpravodajský 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 Moravsko-slezského 

a Olomouckého kraje (SKIP10) a Souborný katalog 

knihoven používající knihovní systémy LANius 

(SKAT). V listopadu se v prostorách Klubu Teplo na 

Horním náměstí v Přerově uskutečnilo v rámci 

sdružení SKIP10 slavnostní Setkání knihovníků 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje s vyhláše-

ním nejlepších knihovníků obou krajů.   

 

Technická a elektronická podpora provozu 

knihovny 
 

Během roku byla prováděna běžná údržba a obměna 

stávající výpočetní techniky a programového vyba-

vení dle aktuálních potřeb. Dokončena byla aktua-

lizace a přechod stávajících PC s operačními systé-

my Microsoft Windows 7 a 8 na operační systém 

Microsoft Windows 10, který byl díky nabídce 

společnosti Microsoft realizován bezplatně.  

Půjčovna pro děti je vybavena specializovaným zaří-

zením, herní konzolí Microsoft XBOX s pohybo-

vým snímačem Kinect a LCD televizí. Uvedené 

zařízení rozšířilo možnosti a nabídku Herního klubu, 

který se na pobočce konal 2x měsíčně, ale i mimo 
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něj. Díky tomuto zařízení došlo k mírnému zvýšení 

návštěvnosti půjčovny pro děti. Využití konzole je 

podmíněno splněním jednoduchých kvízů a testů 

z různých oblastí, při kterých je nutné vyžívat 

dostupnou literaturu.  

V půjčovně pro dospělé je instalována LCD televize, 

kde jsou návštěvníkům promítány upoutávky na 

připravované akce a informace o službách knihovny. 

Uživatelům služeb MěK v Přerově byly k dispozici 

3 elektronické online katalogy. V půjčovně pro 

dospělé na Žerotínově náměstí je instalován elektro-

nický platební terminál Komerční banky, a. s., díky 

kterému knihovna může přijímat platby prostřed-

nictvím platebních karet. V roce 2016 této služby 

využilo 83 uživatelů, kteří tímto způsobem zaplatili 

7 653 Kč.  

MěK v Přerově se ke konci roku, jako jedna 

z prvních městských knihoven, zapojila do budova-

ného Centrálního portálu knihoven (CPK), který je 

dostupný na internetové adrese www.knihovny.cz. 

V návaznosti na získané finanční prostředky z gran-

tového programu MKČR VISK3 byly zakoupeny 

rozšiřující moduly ke stávajícímu knihovnímu systé-

mu Clavius – modul NCIP serveru a modul OAI 

Provideru umožňující plnohodnotné zapojení do 

projektu. Do konce roku proběhlo testovací připo-

jení zkušebních dat do CPK a následné „sklizení“ 

všech katalogizačních záznamů a jejich připojení 

k centrální databázi CPK. Zakoupení a zprovoznění 

modulu OAI Provider zároveň umožnilo automa-

tické stahování zkatalogizovaných záznamů knih do 

Souborného katalogu ČR, které si provádí sama 

Národní knihovna v Praze. 

Koncem roku byla v rámci výběrového řízení zakou-

pena nová tiskárna plastových karet a vytvořeny 

nové registrační průkazy (identifikační karty) s gra-

fickým návrhem korespondujícím s novými grafic-

kými motivy využívanými v rámci propagace kni-

hovny. Tiskárna bude sloužit k dotisku personifi-

kovaných informací (jméno a příjmení, datum naro-

zení a číslo průkazu) na nové průkazy (identifikační 

karty).  

 
Hospodářský výsledek 
 

Hlavní činnost                                zisk 34 088,68 Kč 

Doplňková činnost                         zisk   2 300,00 Kč 
 

Dotace zřizovatele, statutárního města Přerova, činila 

14 007 288 Kč včetně dotací ze státního rozpočtu 

v celkové výši 192 000 Kč, spolufinancování granto-

vých projektů MKČR ve výši 93 000 Kč, dotace na 

odpisy nemovitého majetku 816 Kč a 283 400 Kč 

účelové dotace na výměnu kastlových oken v prosto-

rách ekonomického oddělení a studovny v hlavní 

budově knihovny na Žerotínově nám. 36. 

Vzhledem ke skutečnosti, že knihovna již nemohla 

v rámci grantových programů znovu žádat o příspě-

vek na nákup e-Výpůjček pro půjčování elektronic-

kých knih prostřednictvím portálu eReading.cz, byla 

z celkové sumy určené na spolufinancování granto-

vých projektů vrácena na účet zřizovatele částka ve 

výši 12 000 Kč. 

Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí obdrže-

la knihovna od Olomouckého kraje příspěvek ve výši 

1 014 225 Kč. Jeho výše byla oproti roku 2015 zvý-

šena o 3 263 Kč, a to ve vazbě na přepočet počtu oby-

vatel a knihoven ve střediscích Přerov a Všechovice. 
 

 
Graf výše rozpočtů 2004 -2016 bez účelových dotací 

 

Rezervní fond knihovny byl do celkového rozpočtu 

knihovny zapojen ve výši 470 300,50 Kč zahrnující 

částku 200 000 Kč z daru a částku 270 300 Kč 

z hospodářského výsledku roku 2015 z nezrealizo-

vaných oprav. V průběhu roku byl tento fond čerpán 

v objemu 288 826,90 Kč v rámci zabezpečení rekon-

strukce zídky zahrady, okapového svodu a přilehlých 

komunikací u hlavní budovy knihovny. Rozdíl celko-

vých nákladů na rekonstrukci a přidělené částky 

z rezervního fondu byl plně hrazen z běžného 

rozpočtu organizace bez jeho posílení zřizovatelem. 

Knihovna obdržela tyto dotace ze státního rozpočtu:  

 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, 

 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, 

 99 000 Kč z grantového programu VISK3 určené 

k implementaci komunikačních protokolů NCIP 

a OAI k zabezpečení připojení knihovny do bu-

dovaného Centrálního portálu knihoven. 

Od společnosti RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o., 

advokátní kancelář se podařilo získat dar 200 000 Kč. 

Tyto finanční prostředky byly využity k nákupu 

knihovního fondu (knihy, CD), úhradě spoluúčasti na 

nákup přístupu k internetovým elektronickým data-

bázím Anopress a ASPI, k úhradě Sbírky zákonů, 

spoluúčasti při nákupu roční licence k přístupu do 

databáze zvukových knih Knihovny a tiskárny 

K. E. Macana pro nevidomé v Praze. Z finančního 

daru byl rovněž uhrazen nákup e-Výpůjček elektro-

nických knih z portálu eReading.cz. 

Z prodejů vyřazených knihovních dokumentů, 

získala knihovna v průběhu roku částku 27 669 Kč. 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016 

 

– 141 – 

Celkem si občané zakoupili 5 955 ks vyřazených 

knih a časopisů. 

Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokra-

čovalo vymáhání nedobytných pohledávek. V rámci 

zefektivnění procesu vymáhání byla upravena 

smlouva s právním zástupcem a k soudnímu projed-

nání byly průběžně předávány všechny pohledávky 

z výpůjční činnosti po vypršení termínu vrácení 

nebo splatnosti, a to bez omezení jejich výše. V prů-

běhu roku bylo prostřednictvím nařízených exekucí 

vymáháno 14 pohledávek, z nichž bylo vymoženo 

a uzavřeno 7 případů. Celková výše nesplacených 

pohledávek z výpůjční činnosti evidovaných v účetní 

rozvaze, u nichž je vydáno rozhodnutí o upuštění od 

vymáhání, činila k 31.12.2016 částku 87 863,94 Kč. 

Ve II. pololetí knihovna zahájila centralizované 

odesílání upomínek z pracoviště hlavní budovy na 

Žerotínově nám., a to z důvodu zjednodušení evi-

dence a následného řešení případných pohledávek. 

V červnu zde proběhla veřejnosprávní kontrola 

Magistrátu města Přerova zaměřená na kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky, přiměřenost 

a účinnost kontrolního systému, evidenci majetku 

a inventarizaci, aktuálnost vnitřních předpisů a další. 

Kontrola nezjistila žádná pochybení. 

Na přelomu měsíců červenec a srpen proběhla 

daňová kontrola Finančního úřadu pro Olomoucký 

kraj, zaměřená na zjištění správného čerpání 

a použití dotací poskytnutých MKČR v letech 2012 

– 2015. Kontrola nezjistila žádná pochybení. 

MěK v Přerově se i v roce 2016 zúčastnila projektu 

ROI (Return Of Investment) zaměřeného na měření 

efektivity vynaložených prostředků ve veřejné 

knihovně, kdy si nechala určit svoji ekonomickou 

efektivitu a společenskou prospěšnost. Na základě 

ekonomické analýzy jí byla udělena výsledná hod-

nota ROI ve výši 5,78. Toto číslo určuje, že každá 

koruna z veřejných prostředků vložená do rozpočtu 

knihovny poskytla veřejnosti službu ve výši 

5,78 Kč. Knihovna obdržela certifikát s aktuální 

hodnotou ROI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě rozhodnutí Rady města Přerova se MěK 

v Přerově na konci roku zapojila do elektronického 

aukčního portálu eCENTRE, prostřednictvím něhož 

bude realizovat nákupy kancelářských, hygienic-

kých a čisticích prostředků.  

MěK v Přerově zasílá dle zákona č. 340/2015 Sb, 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), veškeré smlouvy a potvrzené 

objednávky převyšující hodnotu 50 000 Kč bez 

DPH do veřejného Registru smluv na internetu. 

 

 

 

Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník  

ředitel Městské knihovny v Přerově 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2016

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 764,00 2 883,12 2 883 115,73 100,00

opravy a udržování 399,00 820,46 786 370,67 95,85

cestovné 25,00 32,55 32 556,00 100,00

ostatní služby 981,00 870,43 870 424,78 100,00

mzdové náklady 7 272,00 7 526,50 7 526 498,00 100,00

zdravotní a sociální pojištění 2 445,00 2 458,78 2 458 771,00 100,00

jiné ostatní náklady 361,00 367,66 367 659,00 100,00

daně a poplatky 2,00 2,60 2 600,00 100,00

prodaný materiál, ost. náklady 0,00 40,04 40 042,70 100,00

odpisy dlouhodobého majetku 139,00 143,35 143 358,00 100,00

vyřazené pohledávky 0,00 0,00 0,00 100,00

náklady z DDHM 70,00 154,60 154 607,00 100,00

NÁKLADY CELKEM 13 458,00 15 300,09 15 266 002,88

výnosy z prodeje výrobků a služeb 550,00 802,34 802 333,51 100,00

čerpání fondů 20,00 470,30 470 300,50 100,00

ostatní výnosy 60,00 59,69 59 688,55 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 12 766,00 12 761,42 12 761 423,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů 62,00 1 206,34 1 206 346,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 13 458,00 15 300,09 15 300 091,56

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 34 088,68

(nedočerpáno z oprav)

přepočtený počet pracovníků 24,25

průměrná mzda 24 445,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

původní upravený

NÁKLADY 0,00 0,00 0,00

VÝNOSY 0,00 2 300,00 2 300,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 2 300,00

plán (v tis. Kč)
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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 

města Přerova (KIS Přerov) byla pro zřizovatele, 

statutární město Přerov, hlavním partnerem při 

zajišťování a realizaci kulturních a společenských 

akcí v Městském domě (MD) 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 2016 probíhalo v souladu se 

schváleným plánem činnosti organizace, kdy před-

mětem hlavní činnost byly tyto okruhy: 

 informační služby, tj. provoz Městského infor-

mačního centra, 

 kulturní služby, tj. provoz kina Hvězda, MD, po-

řádání 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 MD: zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, setkání zástupců 

města s pětasedmdesátiletými občany, veřejná 

slyšení, projednávání a spolupořádání Českoslo-

venského 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 je měsíčním 

plátcem DPH.  

V roce 2016 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 MD. 

 

 

Hlavní činnost 
 

Pro organizaci se nejvýznamnější událostí roku 2016 

stalo rozšíření nabídky služeb obyvatelstvu převze-

tím městského kina Hvězda. Zastupitelstvo města 

Přerova na svém 19. zasedání konaném 22.08.2016 

schválilo uzavření 14. dodatku zřizovací listiny, jímž 

byl příspěvkové organizaci s účinností od 01.11.2016 

do majetku k hospodaření vložen nemovitý majetek 

kina Hvězda.  

 

Kino Hvězda 

 

Kino Hvězda, postavené v roce 1975, nabízí obyva-

telům města filmové vyžití od slavnostního otevření 

21. prosince 1976. Od 90. let minulého století se 

stalo jediným přerovským kinem. 
 

 
 

Od roku 1995 do konce října 2016 byl provoz kina 

Hvězda řízen privátně – provozovatelkou byla paní 

Alena Šišková (Kavalli). Cílem změny provozova-

tele bylo zatraktivnit nabídku i možnosti kina a ote-

vřít jeho prostory více veřejnosti. Podle plánů radni-

ce se prostory, v současnosti využívané jako pivnice, 

budou rekonstruovat a po úpravě budou sloužit 

nejmladší generaci – vznikne zde dětská knihovna.  
Původní provozovatelka kina měla při ukončení čin-

nosti, podle smlouvy s majitelem objektu, jeden mě-

síc na vyklizení kina. Této možnosti plně využila, 

čímž k fyzickému předání došlo až dne 30.11.2016. 

Nová vedoucí kina BcA. Svatava Měrková, která 

vzešla z konkurzu, měla zájem na tom, co nejdříve 

obnovit promítání. Pevný termín prvního promítací-

ho dne byl stanoven na 16.12.2016. Pouhých 14 dní 

měli zaměstnanci na to, aby zprovoznili zařízení, 

přičemž neměli pracovní nástroje ani výpočetní 

techniku, poprvé sestavovali program kina, učili se 

s objednávkovými i rezervačními elektronickými 

programy, komunikovali s filmovými distributory. 

Mimo jiné zajistili i nové připojení k internetu a tele-

fonu. Většinu zásadních úkolů se podařilo vyřešit 

a 16.12.2016 slavnostně zahájit provoz, tak jak bylo 

inzerováno. Zhruba stovka diváků zhlédla dvě 

představení a měla i možnost jako první ohodnotit 

nastalé změny i grafickou úpravu kina. Návštěvníci 

zároveň obdrželi propagační předměty s novým 

logem kina. 

 

http://www.kis-prerov.cz/
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Po předání objektu, tj. 30.11.2016, bylo prioritou vy-

malování interiéru a vytvoření nového loga. Nová vý-

malba kina se Přerovanům líbí a získala si je také ko-

miksová grafika u vstupních dveří od Elišky Lišky, 

přerovské výtvarnice a grafičky žijící v Kanadě. 
 

 
 

O celý logomanuál a nové logo se postaral renomo-

vaný ostravský designér Jan Kulich. Původně byli 

osloveni i studenti grafického designu v Ostravě, 

avšak jejich návrhy se ne zcela ztotožňovaly s před-

stavou zadavatele. Nové logo je ve stylu retro future, 

kdy odpovídá moderním požadavkům na design    

21. století. Jan Kulich je nejen autorem programu 

kina, ale doporučil i barvy na vymalování interiéru. 

Pouhé 2 dny po slavnostním otevření byla pro veřej-

nost uspořádána 1. Filmová burza, jejímž cílem bylo 

zejména nalákat Přerovany do kina, a to i ty, kteří 

běžně na filmy nechodí. Osloveni byli prodejci nabí-

zející předměty s filmovou tématikou a také široká 

veřejnost, která měla zájem prodat nebo si vyměnit 

DVD s filmy, CD s filmovou hudbou a další. Jedním 

ze záměrů bylo představit lidem nový design kina na 

originálních propagačních předmětech. V průběhu 

pěti hodin, kdy burza trvala, do kina zamířily desítky 

lidí. 

Kino Hvězda v Přerově je aktuálně jediným jedno-

sálovým kinem v okrese Přerov a zároveň i jediným 

s pravidelným každodenním provozem. Nehraje se 

pouze čtyři dny v roce (01.01. a 24., 25., 31.12). Díky 

nezbytným modernizacím realizovaným postupně 

v letech 2003 a 2007 z rozpočtu statutárního města 

Přerova a za finanční spoluúčasti Fondu národní 

kinematografie, kino Hvězda zdatně konkuruje více-

sálovým CineStarům a Premiere-Cinemas v okolí, 

zejména v Olomouci.  

Od 16. prosince do konce roku 2016 do kina zavítalo 

celkem 2 658 diváků. Tržby ze vstupného dosáhly 

částky 244 015 Kč, na poplatcích distributorům bylo 

odvedeno 50 % z čistého zisku, dále daň z přidané 

hodnoty a poplatky OSA.  

Kromě filmových představení je kino otevřeno i dal-

ším aktivitám, jako jsou koncerty, naučná předsta-

vení pro školy, divadla, výstavy a podobně. Podařilo 

se nejen udržet původní úroveň kina, ale i rozšířit 

nabídku a tím získat zájem veřejnosti, která mimo 

jiné kvituje rozdávání filmových plakátů. Upraveny 

byly promítací časy první a poslední neděle v měsíci 

kvůli dojíždějícím divákům. Bijásky určené nejmen-

ším divákům byly přesunuty na 10 hodin dopoledne, 

v 15 hodin následuje Biosenior a v 17 hodin poslední 

projekce. Biosenior, kde jsou filmy starší 3 měsíců 

promítány za snížené vstupné nejen pro dříve naro-

zené, jsou rozšířeny z jednoho představení měsíčně 

na dvě. Středy jsou věnované klubům náročného 

diváka, artovým filmům a dokumentům. Do progra-

mu jsou zařazeny i koncerty, o které je velký zájem. 

O všech akcích jsou lidé informováni s předstihem. 

 

Městský dům 
 

Zařízení nabízí veřejnosti vysokou úroveň kulturních 

a společenských akcí, o čemž svědčí stoupající 

návštěvnost.  
 

  
 

Při výběru divadelních představení dramaturgie vsa-

dila opět na kvalitu. Tato strategie se ukázala jako 

správná, poněvadž o vstupenky byl mezi veřejností 

značný zájem již dlouho před vlastní akcí. S nejvyšší 

návštěvností se setkala představení s názvem „Klára 

a Bára“, „Dívčí válka“, „Vím, že víš, že vím“ 

a „Rychlé šípy“. Diváci v beznadějně vyprodaném 

sále sledovali vynikající herecké výkony známých, 

i méně známých herců.  

V komedii „Rychlé šípy“, v podání Slováckého diva-

dla z Uherského Hradiště, všichni v hledišti zavzpo-

mínali na fenomenální dílo legendárního Jaroslava 

Foglara a příběh známé party.  

Zájmu diváků se těšila i francouzská komedie „Byt 

na inzerát“ v podání herců společnosti Háta Praha. 

Úspěšná komedie, plná vtipných situací a dialogů, 

řešená s pověstným francouzským šarmem, byla 

zárukou příjemně stráveného večera.  

javascript:;
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Operní a operetní melodie v podání českých i zahra-

ničních umělců rozezněly MD a zcela jistě obohatily 

hlubokými prožitky návštěvníky představení. V únoru 

vystoupili finalisté soutěže „Česko Slovensko má 

talent“ – slovenské trio La Gioia s repertoárem tvoře-

ným nejen světovými skladbami, ale i slovenskými 

a českými hity.  
 

 
 

Pověstnou programovou „třešinkou“ je pro diváky 

již několik let do posledního místa vyprodané, dobo-

vé vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody 

Makers. Jako vždy bylo precizně doladěno do posled-

ních detailů, od paruk až po celkovou režii. 
 

 
 

Programovou nabídku MD v roce 2016 tvořilo 40 

představení, z nichž bylo 20 hudebních, z toho 2 se 

zaměřením na operní a 2 operetní árie, 19 divadel-

ních, z toho 7 pohádek pro nejmladší diváky z mateř-

ských škol. Nabídku doplnil speciální výchovný 

pořad pro mládež s názvem „Ten trapas nepřežiju!“ 

Po dvacet nedělních odpolední zněla MD dechová 

hudba a potěšila její příznivce v pořadech „Nedělní 

párty při dechovce“. Pobavit se přišlo 2 780 vyzna-

vačů tohoto hudebního žánru. 

I v roce 2016 byly pro zájemce tanečních kroků 

připraveny kurzy tanečních. Celkem je absolvovalo 

203 studentů středních škol. 

Pro zřizovatele organizace zajišťovala po technické 

stránce v prostorách MD i jednání městského zastupi-

telstva, posezení s jubilanty a další významná setkání, 

nebo se podílela i na realizaci tradičního Přerovského 

jazzového festivalu. 
 

Rekapitulace tržeb: 
 

Rok Počet 

akcí 

Tržba celkem Průměrná tržba 

na jednu akci 

2014 39    2 173 990      55 743 

2015 32    2 043 816       63 870 

2016 40    2 579 435      64 486 
 

Městské informační centrum (MIC) 
 

V prostorách MD poskytují pracovníci MIC návštěv-

níkům města turistické informace a služby pro veřej-

nost včetně předprodeje vstupenek na kulturní akce. 

MIC Přerov splňuje standard služeb dle Jednotné 

klasifikace turistických informačních center ČR se 

zařazením do skupiny B, jehož certifikaci provádí 

Asociace turistických informačních center ve spolu-

práci s agenturou Czechtourism. Certifikovaným mís-

tem je od června nově pobočka MIC v Přerově-

Předmostí, se zařazením do skupiny C, kde návštěv-

níci získají informace nejen o regionu Přerov, ale 

prioritně o archeologické lokalitě Předmostí. Obě 

turistická informační centra získala 14.06.2016 člen-

ství v Asociaci turistických informačních center, které 

poskytuje metodickou pomoc při vedení těchto cen-

ter a pořádá setkání a vzdělávací semináře pro jeho 

pracovníky. 

Od roku 2015 je MIC certifikovaným místem České-

ho systému kvality služeb. Turistické centrum MIC 

se ve spolupráci s Magistrátem města Přerova také 

každoročně podílí na propagaci města na veletrhu 

Regiontour Brno. 
 

 
 

V roce 2016 získalo MIC dotaci 30 000 Kč z Olo-

mouckého kraje na dotační titul „Podpora zkvalit-

nění služeb turistických informačních center v Olo-

mouckém kraji v roce 2016“. Dotace byla využita na 

pořízení mobilního průvodce městem Přerovem, 
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zakoupení pazourkového výukového setu do 

Památníku lovců mamutů v Přerově-Předmostí za 

účelem zatraktivnění komentovaných prohlídek, a na 

komentované prohlídky v Památníku lovců mamutů. 

Novinkou v turistické sezóně 2016 se stala nabídka 

průvodcovských služeb. Zájemci se mohli dozvědět 

o historii i současnosti města Přerova v doprovodu 

průvodce, který je seznamoval se zajímavými místa 

města. V nabídce průvodcovských služeb jsou nyní 

4 komentované prohlídky, tematicky zaměřené na 

historii, přírodu, gastronomii a archeologii. V roce 

2016 službu využilo 539 osob. 
 

 
 

Při příležitosti tradičních oslav svatovavřineckých 

hodů připravilo MIC letní komentovanou procházku 

Přerovem. Vyškolený průvodce provedl návštěvníky 

historickým jádrem města a městskou památkovou 

zónou. Komentovaných prohlídek, které se konaly 

v dopoledních i odpoledních hodinách, se zúčastnilo 

celkem 80 účastníků. 
 

 
 

Mobilní aplikace, „Mobilní průvodce městem Přero-

vem“, byla vytvořena s cílem poskytnutí ucelených 

informací návštěvníkům města o přírodních a turis-

ticky zajímavých místech lokality. Průvodce se stal 

přehledným pomocníkem, který v mnoha ohledech 

předčil tištěné materiály. Mobilní aplikace je rozčle-

něna do několika oblastí. Úvodní stranu tvoří 

povídání o Přerově. V sekci „Přerovské atraktivity“ 

se návštěvníkovi přiblíží místa, která by neměl opo-

menout navštívit. V aplikaci jsou i tipy na výlety, 

které poradí, jak strávit den ve městě i v okolí, na 

kole i pěšky, jaké kulturní akce se v městě připra-

vují. Nezbytnou součástí je interaktivní mapa. 

Mobilní turistický průvodce je schopen navigovat 

z aktuální polohy majitele telefonu nejbližší trasou 

ke zvolenému cíli, ať už pěšky, nebo autem. Apli-

kace ke stažení je dostupná v APP Store, v Google 

play, a pomocí QR kódu, který je zveřejněn u vcho-

du do informačního centra. Snahou je, aby se atrak-

tivní prezentací zvýšil zájem turistů o naši lokalitu.  

Na základě smluvního vztahu se Střední Moravou – 

Sdružení cestovního ruchu se stalo MIC smluvním 

partnerem pro prodej výletů „Seniorské cestování 

Olomouckého kraje“. Zabezpečilo výlet v rámci regi-

onu Olomouckého kraje pro 183 seniorů. Posláním 

projektu bylo poskytnout seniorům možnost poznat 

turisticky lákavá místa regionu Střední Morava a Je-

seníky, a přispět tak k podpoře lokálního cestovního 

ruchu. 

Od června zprostředkovává MIC prodej parkovacích 

karet veřejnosti na parkování v novém obchodním 

centru Galerie Přerov. Fyzické či právnické osoby si 

parkovací kartu v hodnotě 200 Kč/rok mohli zakoupit 

na základě nájemní smlouvy. 
 

Vydávané tiskoviny: 

 Měsíční kulturní přehled  

 Přehled kulturních, společenských a sportovních     

      akcí na rok 2017 

 Ubytování v Přerově a okolí 

 Gastronomický průvodce 

 Přehled internetu pro veřejnost a wi-fi sítě  

v Přerově 

 Jazykové školy v Přerově 

 Cvičíme a sportujeme v Přerově 

 Trhací mapy – plán města Přerova 

 Plesová sezóna, koupaliště 

 Propagační kapesní kalendáříky 

 Cizojazyčné propagační materiály: 

- Kam za historií 

- Kam za kulturou a sportem 

- Kam za přírodou 
 

Měsíční kulturní přehled podává informace o spole-

čenských, kulturních a sportovních akcích v Pře-

rově a okolí, a je vydáván každý měsíc v množství          

cca 300 ks, na vyžádání je také zasílán elektronicky. 

V nabídce jsou pro návštěvníky dostupné materiály 

o Přerově, vydávané v několika jazykových mutacích, 

a to informace o ubytovacích a stravovacích mož-

nostech, tipy na návštěvu historických a přírodních 

zajímavostí ve městě i v regionu. V rámci obchodní 

činnosti jsou nabízeny propagační a upomínkové 

předměty tematicky zaměřené na Přerov.  

Pro veřejnost jsou nabízeny služby za úplatu, a to ko-

pírování, skenování, laminování, internet pro veřej-

nost, půjčovna audioprůvodců, komisní prodej suve-

nýrů a upomínkových předmětů, prodej výletů pro 

seniorské cestování, prodej parkovacích karet. Zá-

jemcům jsou prodávány jízdní řády MAD a oblastní 

jízdní řády. Činnost informačního střediska je dopl-

něna o předprodej vstupenek na kulturní akce do 

MD. Programová nabídka akcí je zveřejňována na 

celé pololetí, což ocení zejména stálí klienti, kteří si 

v prodejním systému mohou zakoupit vstupenku na 

konkrétní představení, nebo ji jen rezervovat. 
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MIC je smluvním partnerem prodejní sítě Ticketpro 

a Ticketportal. Na pobočce MIC je možné hradit plat-

by prostřednictvím platebního terminálu a poukáz-

kami na kulturu od společnosti Cheque Dejeuner, 

Edendred, SODEXO (jen kulturní akce MD). Další 

specifickou službou je prodej regionální slevové kar-

ty Olomouc region card, která umožňuje volné nebo 

cenově zvýhodněné vstupy do atraktivit Olomoucké-

ho kraje. K dispozici jsou karty 48hodinové a 5denní. 

 

Návštěvnost: 
 

Pro sledování návštěvnosti MIC je na pobočce MIC 

a od července 2016 na pobočce Předmostí využíván 

systém monitoringu propůjčený agenturou Czech-

Tourism. Softwarová aplikace umožňuje zpracování 

vstupních dat a tím poskytuje detailní informace o ná-

vštěvnosti. Na základě stanovených kritérií lze ze sys-

tému vyčíst, kolik návštěvníků navštívilo informační 

centrum, strukturu jejich požadavků, zda se jedná 

o návštěvníka tuzemského či zahraničního, nebo zda 

byl položen dotaz telefonický, e-mailový či osobní. 

V roce 2016 navštívilo MIC 16 810 návštěvníků, 

z toho 143 zahraničních (nejvíce Slovensko, Polsko, 

Velká Británie, Německo). Pobočku v Přerově-Před-

mostí navštívilo celkem 4 547 návštěvníků (z toho 

43 zahraničních).  

 

Statistika návštěvnosti za rok 2016:  
 

MIC, nám. T. G. Masaryka 7, Přerov 

Typ dotazu Počet dotazů Počet v % 

Ubytování 86 0,51 

Kultura 3 895 23,17 

Stravování 50 0,30 

Sport 470 2,80 

Turistika 1 002 5,96 

Doprava 187 1,11 

Jiný typ dotazu 1 535 9,13 

Prodej 5 510 32,78 

Služby 3 932 23,39 

Cizinci 143 0,85 

Celkem  16 810 100,00 
 

MIC, Pod Skalkou 1a, Přerov-Předmostí 

Typ dotazu Počet dotazů Počet v % 

Prodej 916 20,15 

Služby 1 699 37,37 

Komentované 

prohlídky 

459 10,09 

Školní program 285 6,27 

Jiný typ dotazu 1 145 25,18 

Cizinci 43 0,94 

Celkem 4 547 100,00 

 

Městské evropské informační středisko (MEIS) 
 

MEIS poskytuje informace zákazníkům o Evropské 

unii. V květnu uspořádalo výstavy snímků ze zají-

mavých evropských lokalit, zábavnou akci „Den 

Evropy“ se soutěžemi a hrami pro veřejnost a vědo-

mostní kvíz o Evropské unii. V jarních a podzimních 

měsících se uskutečnily 2 výstavy, a to výstava foto-

grafií „Francie – od Atlantiku přes Bordeaux k Pyre-

nejím“ a ve spolupráci s Galerií města Přerova foto-

grafický cyklus „Čas na kolejích“. Každoroční akce 

„Den Evropy“ přilákala na 400 účastníků. Její sou-

částí byl informační stánek MEIS, kolo štěstí, velko-

formátové puzzle Evropské unie, soutěže, kvízy.          

Pozitivně lze hodnotit i podzimní internetovou sou-

těž „Eurokviz 2016“. 

Od Olomouckého kraje získalo středisko MEIS pří-

spěvek 25 000 Kč v rámci schváleného příspěvku na 

činnost sítě MEIS v Olomouckém kraji v roce 2016.  
 

Činnost Turistického informačního centra (TIC) 
 

TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří 

přesné turistické informace z oblasti své působnosti. 

Informace poskytuje ústně, telefonicky i elektronic-

ky, bezplatně i za úplatu. Standard poskytovaných 

služeb je popsán v dokumentu „Kvalitativní para-

metry obsluhy návštěvníků TIC“, podle kterého se 

personál informačního centra řídí. 

TIC má vlastní informační databázi v elektronické 

podobě, u které provádí průběžnou aktualizaci. Infor-

mace jsou sestavovány a shromažďovány ze všech 

dostupných zdrojů. Údaje jsou zpracovávány do 

katalogu firem, který tvoří „Informační systém“. Ten 

je účelně sestaven podle různých kritérií. Data jsou 

aktualizována celoročně. Před zahájením turistické 

sezóny jsou ověřovány otevírací doby, kontakty           

a vstupné do jednotlivých turistických zařízení, je 

aktualizován ceník a kontakty. Informace o akcích 

ve městě a okolí jsou umístěny do kalendáře akcí na 

www.prerov.eu, na portál www.ok-tourism.cz a do 

kulturního tištěného měsíčníku. Pravidelně v říjnu 

jsou kontaktováni pořadatelé kulturních a sportov-

ních akcí ve městě. Ze získaných dat je zpracován 

kalendář akcí na následující rok.  

Zaměstnanci informačního centra absolvovali v prů-

běhu roku i vzdělávací a jazykové kurzy, které byly 

a jsou inspirací pro jejich práci. 

 

Památník lovců mamutů 
 

Památník představuje jednu z nejvýznamnějších stře-

doevropských lokalit s archeologickými nálezy pra-

věkých kostí z doby kamenné a je jedním ze zasta-

vení naučné stezky „Předmostím až do pravěku“.  

Ve vnitřních prostorách pavilonu provádí pracovníci 

informačního centra odborný výklad zaměřený na 

prezentaci archeologických nálezů. V roce 2016 

navštívilo památník 2 478 osob, tedy o 267 méně 

než v roce 2015. V období od dubna do října je 

návštěvníkům nabízena průvodcovská služba s od-

borným výkladem, zahrnujícím informace o expo-

zici pravěkých kostí. Pro školní kolektivy byl připra-

ven vzdělávací program „Čtvrtek s mamutím progra-

mem“, kterého se zúčastnilo 285 žáků. V letních mě-

sících byl nabízen program „Archeologie v kostce“, 

jehož se zúčastnilo 459 osob, především rodiny 

s dětmi. Komentovaná prohlídka byla doplněna o pre-

zentaci pazourkového nástroje z doby paleolitu. 

http://www.prerov.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
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Výstavní síň Pasáž 
 

Výstavní rok 2016 proběhl v Pasáži tradičně ve vyvá-

žené koncepci výstav výtvarného umění, přerov-

ských historických témat a výstav aktuálních témat 

ve městě Přerově. Ve výtvarném umění tentokrát 

převážili autoři obrazů a grafiky (Oldřich Jelen, Petr 

Malík, Anna Sypěnová, Naděžda Čichovská, Otakar 

Hudeček) nad autory fotografií (Martin Blaťák).  
 

 
 

Poprvé byly představeny historické grafické listy 

F. A. Kunikeho, na kterých zachytil krajinu Moravy     

a Slezska před necelými dvěma sty lety. 

Na souborné výstavě „Rytmus ticha“ představili svá 

díla sochař a řezbář Tomáš Měsíček a sochař Petr 

Bulava. 

Výstavní síň Pasáž poskytovala prostor pro informo-

vání veřejnosti, byla zde uspořádána výstava „Hle-

dání loga“ prezentující grafické návrhy ze soutěže na 

jednotný vizuální styl města. 

Nadšenci, kteří patří v Přerově k dlouhodobě aktiv-

ním průkopníkům méně obvyklého sportu japonského 

bojového umění aikido, připravili pro návštěvníky 

galerijních prostor prezentaci třicetileté činnosti 

oddílu „AIKIDO Kagawa – dojo Přerov. 
 

 
 

Největší návštěvnost byla spojena s výstavou z histo-

rie našeho města. Výstava k 80. výročí uspořádání 

„Středomoravské výstavy v roce 1936“, jež v historii 

města sehrála významnou roli, přivedla do výstavní 

síně bezmála 2 000 osob. Výstava nebyla jen nostal-

gickou vzpomínkou na období 1. republiky. Největší 

obdiv patřil fotografii padákové věže Masarykovy 

letecké ligy. Adrenalinový seskok z unikátní padáko-

vé věže by mnozí podstoupili i v současnosti.  

 

Během vernisáže byla pokřtěna i nová publikace Jiří-

ho Lapáčka s názvem „Přerov ve světle korespon-

dence Karla staršího ze Žerotína“, od jehož úmrtí 

uplynulo 380. let. V úspěšnosti lze Středomoravskou 

výstavu srovnat pouze s výstavou „Sladká dynastie“, 

která veřejnosti přiblížila slavnou přerovskou rodinu 

Miloše Suma. O velké spokojenosti příchozích svěd-

čily zápisy v návštěvní knize. 

Výstava „Skleněné vzpomínky“ představila neznámé, 

náhodně nalezené a zachráněné negativy historických 

fotografií z místního ateliéru z počátku 20. století, 

a přinesla nebývalou zpětnou vazbu od návštěvníků. 

V roce 2016 bylo ve výstavních prostorách galerie 

realizováno celkem 12 výstav, které shlédlo bezmála 

6 000 návštěvníků. 

 

Galerie města Přerova 
 

Městská galerie žila nejen duchem výstavnictví, ale 

i muzikou a divadlem. Galerie města Přerova uspo-

řádala deset velkých expozic, na kterých se podílelo 

přes pět desítek vystavovatelů a navštívilo 16 tisíc 

příchozích. Zvláštní postavení mezi nimi měla jako 

každoročně květnová Absolventská výstava Základní 

umělecké školy v Přerově, kde své umělecké prvo-

tiny návštěvníkům předvedlo 25 mladých výtvarníků.  

Pestrá dramaturgie výstavního kalendáře zahrnula 

tradiční expozice obrazové a fotografické, sběra-

telské i vzpomínkové, raritou byla výstava chari-

tativní a na podzim galerie premiérově představila 

krajkářskou tvorbu.  

Hned v úvodu roku 2016 galerie vzdala hold feno-

ménu sběratelství na Přerovsku, kdy členové Přerov-

ského klubu sběratelů u příležitosti 60letého půso-

bení v Přerově instalovali více než třicet komodit. 

Sběratelskou výstavu v únoru vystřídalo vzpomín-

kové ohlédnutí za stovkou let fungování Loutkového 

divadla ve městě. Výstavní síň zaplnily historické     

i současné marionety či divadelní kulisy.  

Za zmínku stojí i první projekt svého druhu – vý-

stava snímků onkologicky nemocných dětí „Větší 

než velká výzva“, kterou do Přerova přivezlo olo--

moucké sdružení Šance pod kuratelou iniciátora pro-

jektu Pavla Nováka, jenž výstavu podpořil aku-

stickým koncertem v Letní divadelní scéně a výtěžek 

věnoval Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olo-

mouci. Letní měsíce se nesly v duchu výstavy Čas 

http://prerovsky.denik.cz/galerie/otevreni-expozice-o-stredomoravske-vystave.html?mm=6698930
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na kolejích přerovského fotografa Pavla Ondrůje, 

expozici doplňovaly ukázky z historie fototechniky 

firmy Meopta. 

Hodovou výstavu pak v srpnu zpestřil skladatel, 

zpěvák, komik a malíř Ivan Mládek, který na 

vernisáži zazpíval a vystavil své oleje, specifické 

minimalistickým stylem a obrácenou perspektivou 
 

 
 

V září pak karikaturista Václav Šípoš kreslil zájem-

cům autoportréty, v říjnu krajkářka Jitka Hanáková 

paličkovala na starých herdulích před zraky návštěv-

níků. Výstavní kalendář ukončil symbolicky nestor 

přerovské dokumentární i žánrové fotografie Jan 

Čep, vánoční instalace daly nahlédnout do dobových 

pohlednic a přání, zapůjčených od členů Přerovského 

klubu sběratelů.  

Zcela ojedinělé postavení měla v závěru roku mini-

expozice v salonku galerie, věnovaná 20letému vý-

ročí úmrtí Františka Venclovského, kterou si přišlo 

prohlédnout 1 500 návštěvníků, z toho více než tře-

tina symbolicky poslední den v roce po tradičním 

přerovském silvestrovském plavání v Bečvě.  
 

Letní divadelní scéna 
 

Návštěvnost galerie umocnili také diváci tradičního 

Dostavníčka s divadlem v Letní divadelní scéně 

mezi hradbami a posluchači nového úspěšného 

projektu Hudební léto na hradbách, které KIS Přerov 

pořádaly společně s Nadačním fondem Blues nad 

Bečvou za podpory magistrátu a sponzorů.  
 

 
 

Dostavníčko nabídlo po 9 čtvrtků to nejlepší z ochot-

nických souborů z celé republiky, do posledního 

místa vyprodaný jižní zámecký parkán může být 

pyšný, že tradice letního festivalu v Přerově opravdu 

žije, a to díky spolupráci s divadlem Dostavník. 

 
 

Novinkou v nabídce letního dění na Horním náměstí 

a pod přilehlými městskými hradbami byl multi-

žánrový festival Hudební léto na hradbách, který 

nabídl po 10 úterků to nejlepší z dostupné evropské 

hudební scény v oblasti blues, rocku, metalu, boogie, 

elektroniky, latiny, funky, jazzu a dokonce i baroka. 

Pod hradbami se týden co týden scházelo několik set 

posluchačů. 
 

Realizace oslav města Přerova  
 

Městské oslavy se již po několik let staly součástí 

života občanů města i regionu. Na základě schvá-

leného plánu městských oslav byl připraven a reali-

zován program k oslavě svátků jara včetně oblíbeného 

velikonočního salonu, Dne vítězství, od května do 

září lákaly do městského parku Michalov promenád-

ní koncerty, srpen patřil svatovavřineckým hodům 

a závěr roku pak rozsvícení slavnostně vyzdobeného 

vánočního stromu až po silvestrovskou plaveckou 

show a ohňostroj v rámci vítání nového roku. K vý-

ročí 760 let města, byl připraven samostatný blok 

akcí počínaje vystoupením Moravské filharmonie 

v MD, přes velikonoční výzdobu autobusových za-

stávek městské hromadné dopravy, akce „Zpívající 

nádraží“, „Den hudby“ a „Hudební léto na hradbách“ 

či výstavu „Přerov v mapách, datech a číslech“ v pro-

storách Výstavní síně Pasáž.  

Divákům byl nabídnut kvalitní a různorodý program, 

jehož cílem bylo oslovit všechny věkové kategorie. 

Na vystoupeních se podílely hudební, taneční a pě-

vecké soubory. Přítomní diváci obdivovali výkony 

členů amatérských divadelních souborů, které vhodně 

doplňovali profesionální umělci. Ve spolupráci se 

Střediskem volného času Atlas byla v MD veřejnosti 

představena výstava k oslavě svátků jara. Nazdobené 

kraslice a perníčky, paličkování a další tematicky 

zaměřené exponáty obdivovaly i děti z mateřských 

škol. Výstava měla za cíl zejména uchování kultur-

ních tradic českého národa.  

XIV. Svatovavřinecké hody nabídly divákům pestrý 

program, díky kterému během víkendu pulzovalo 

celé centrum. V sobotu večer se návštěvníci přenesli 

do roku 1256, do časů, kdy český král Přemysl 

Otakar II. povýšil Přerov na královské město. Krá-

lovská družina dorazila na náměstí T. G. Masaryka 

po setmění za svitu loučí, připomínce historické 

chvíle předcházely scény intrik a soubojů. Program 

připravila skupina historického šermu Markus M 

spolu s kolegy z jiných historických spolků. O zábavu 
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přítomných diváků se dále starali žongléři s ohněm 

a skupina Quanti Minoris. V dobových kostýmech 

nechybělo na pódiu současné vedení města. Kdo 

příjezd družiny v sobotu večer zameškal, mohl jej 

vidět ještě jednou v neděli ráno, kdy celý průvod 

prošel městem až na Horní náměstí. 

Kdo chtěl zůstat spíše v atmosféře současné doby, 

mohl dosyta užívat vystoupení kapel Synkopa, 

D.U.B. music, Loretta i vítěze Česko Slovenské 

SuperStar 2005 Vlasty Horvátha, Cimbálové muziky 

Primáš, Academicu Jazz Band a svými největšími 

hity diváky potěšili Ivan Hlas i Michal Hrůza. Hody 

uzavřel svými známými písněmi přerovský sklada-

tel, textař a hudebník Jaroslav Wykrent s kapelou In 

Blue Ivana Němečka. 

Vánoční oslavy byly již tradičně zahájeny na náměstí 

T. G. Masaryka slavnostním rozsvícením vánočního 

stromu. O příjemnou náladu se postaral pěvecký sbor 

Add Gospel i vystoupení trubačů. Do MD zval 

„Vánoční salon“ celou řadou zajímavých ukázek 

lidské dovednosti. Cílem výstavy bylo uchovat 

kouzlo staročeských vánoc, navodit pravou sváteční 

atmosféru a ukázat, jak byly naše domácnosti 

vyzdobeny v minulosti. I proto organizátoři vsadili 

na jednoduše zdobené stromky, vyřezávané a kera-

mické betlémy s andělíčky, či nejrozmanitější posta-

vičky či figurky v betlému. 

Ke sváteční vánoční náladě přítomných občanů na 

náměstí T. G. Masaryka přispěla svým vystoupením 

i Římskokatolická farnost. Živý betlém na pódiu pou-

tavě ztvárnil příběh o narození Ježíška. Na Štědrý 

den z pódia zazpíval Pavel Novák a závěr roku patřil 

silvestrovské show otužilců na řece Bečvě. Velkole-

pou podívanou nabídl i novoroční ohňostroj. V pod-

večer prvního lednového dne byl odpálen z pro-

stranství u majáku. Lidé ho mohli sledovat jak ze bře-

hů řeky Bečvy, tak i městských hradeb nebo lávky. 

 

Doplňková činnost 

 

Městský dům – hostinská a ostatní činnost  
 

Cílem organizace je přivést do příjemných prostor 

restauračního zařízení co nejvíce občanů, poněvadž 

MD býval v minulosti tradičním místem setkání. 

Prioritou se stala kvalita připravovaného jídla pro 

zákazníka. Jídelníček byl rozšířen a obohacen, což 

postupně vedlo ke zvýšení počtu odebraných jídel 

v rámci poledního menu. Otevřením nového nákup-

ního centra Galerie Přerov došlo k úbytku strávníků 

a částečně i personálu. I přes ztížené podmínky pro-

vozování restauračního zařízení nedošlo ke snížení 

kvality jídla. Co se nepodařilo dodržet, bylo vytvo-

ření zisku z činnosti, organizace se dostala do ztráty. 

Na úhradu vzniklé ztráty bude zapojen rezervní 

fond, který ji však plně nepokryje, do dalšího období 

zůstane neuhrazená ztráta ve výši 29 868,20 Kč.  
 

Obchodní činnost  
 

V obchodní činnosti jsou výnosy tvořeny prodejem 

drobného občerstvení pro návštěvníky Galerie města 

Přerova. Za rok 2016 činily výnosy bez DPH 

61 863,60 Kč. Zisk po zdanění byl vykázán ve výši 

22 331,57 Kč.  
 

Propagační, navigační a výlepová činnost 
 

Středisko vytvořilo za rok 2016 zisk, před zdaněním, 

ve výši 421 637,41 Kč. Po odpočtu daně z příjmu 

činil čistý zisk 390 477,41 Kč. Ve srovnání s rokem 

2015 je zisk vyšší o cca 166 000,00 Kč. Vývoj tržeb 

dokládají následující tabulky. 
 

Propagační a reklamní služby, vývoj tržeb za období 

2014-2016: 
 

Období 
Panely Horizont 

tržba celkem po odpočtu DPH 

r. 2014 315 105,70 Kč 

r. 2015  319 638,60 Kč 

r. 2016 354 675,90 Kč 
 

Období 
Ostatní výlepové plochy 

tržba celkem po odpočtu DPH 

r. 2014 472 068,60 Kč 

r. 2015  481 863,50 Kč 

r. 2016 582 387,00 Kč 
 

Naváděcí činnost, vývoj tržeb za období 2014-2016: 
 

Období 
Naváděcí činnost 

tržba celkem po odpočtu DPH 

r. 2014 694 250,00 Kč 

r. 2015  568 300,00 Kč 

r. 2016 636 950,00 Kč 
 

Nájmy kino Hvězda 
 

Po předání objektu kina Hvězda byly uzavřeny dvě 

nájemní smlouvy a to s provozovatelem kavárny 

a pivnice, firmou, která tuto činnost vykonávala i 

v předcházejícím období. Za rok 2016 činily výnosy 

bez DPH 59 359,23 Kč. Zisk po zdanění byl 

vykázán ve výši 54 972,23 Kč.  
 

Příspěvek od zřizovatele 
 

V roce 2016 byl příspěvek na provoz a odpisy nemo-

vitého majetku jednotlivých středisek hlavní činnosti 

čerpán v měsíčních zálohách na základě schváleného 

plánu nákladů a výnosů pro rok 2016.  
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Příspěvek celkem (v tis. Kč) 

pův. rozp. 

v  tis. Kč 

upr. rozp. 

v tis. Kč 

skutečnost 

k 31.12.2016 

% k upr. 

rozp. 

13 518,00 15 353,00 15 352 973 100,00 

 

Z toho: 
 

a) Příspěvek na provoz (v tis. Kč) 

pův.rozp. 

v  tis. Kč 

upr.rozp. 

v tis. Kč 

skutečnost 

k 31.12.2016 

% k upr. 

rozp. 

13 302,90 15 038,80 15 038,800 100,00 
 

Na účet KIS Přerov zaslal zřizovatel v roce 2016 

v rámci příspěvku na provoz 15 352 973 Kč. Původní 

výše příspěvku ve výši 13 518 000 Kč byla Zastupi-

telstvem města Přerova (ZM) či Radou města Přerova 

(RM) navýšena schválením rozpočtového opatření o:  

 22 900 Kč (ZM 15.02.2016) na zvýšení základ-

ního přídělu do FKSP z 1,0 % na 1,5 % ročního 

objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 

platů, či na mzdy a náhrady mzdy a odměny za 

pracovní pohotovost v souladu s novelou vyhlášky 

č. 114/2002 Sb., jež nabyla účinnosti 01.01.2016, 

 230 000 Kč (ZM 14.03.2016) pro středisko Zá-

jmová činnost v kultuře-kulturní domy (MD). 

Finanční prostředky byly použity na stavební 

úpravy prostor předsálí MD a historickou repliku 

baru, která bude využívána pro hlavní i doplň-

kové činnosti v poměru 50 : 50. Jednalo se o pod-

poru v režimu de minimis, 

 435 000 Kč (ZM 18.04.2016) pro středisko Záj-

mová činnost v kultuře-kulturní domy (MD) na 

opravy a údržbu MD – pravidelnou údržbu parket 

na velkém sále a v předsálí, opravu elektronické 

požární signalizace, obnovu zastaralého světel-

ného parku na jevišti velkého sálu, opravu pilířů 

(imitace mramoru) na velkém sále, opravu dřevě-

ných částí madla na balkonu velkého sálu, opravu 

a renovaci čela jeviště, opravu a malbu (zlacení) 

štuků na velkém sále,  

 40 000 Kč (ZM 16.05.2016) pro středisko Vnitřní 

obchod, služby a cestovní ruch (MIC) na zajiš-

tění akce „Hudební léto na hradbách“ v rámci 

oslav 760. výročí povýšení Přerova na město, 

 30 000 Kč (RM 19.05.2016) pro středisko Vnitřní 

obchod, služby a cestovní ruch (MIC). Finanční 

prostředky byly zaslány z rozpočtu Olomouckého 

kraje do rozpočtu města Přerova a určeny pro 

KIS Přerov na částečnou úhradu nákladů spo-

jených s realizací projektu „Rozšíření služeb 

v Městském informačním centru Přerov a tvorba 

turistického produktu a programu“, 

 77 000 Kč (ZM 20.06.2016) na zajištění části akce 

„Prezentace archeologických nálezů v Přerově“, 

kterou realizovaly KIS Přerov. Jednalo se o reali-

zaci stavebního objektu SO 06 Mobiliář, který 

spočíval v provedení různých dokončovacích 

konstrukcí a prací, 

 100 000 Kč (RM 14.07.2016) pro středisko 

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (MIC). 

Uvedené finanční prostředky byly zaslány z roz-

počtu Olomouckého kraje do rozpočtu města 

Přerova a byly určeny pro KIS Přerov na částeč-

nou úhradu nákladů na projekt Komponovaný 

divadelně-šermířský příběh „Přijede k nám Ota-

kar“ k 760. výročí města Přerova, 

 210 000 Kč (ZM 22.08.2016) pro středisko 

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (MIC) na 

úhradu modelu památníku Na Marku a grafické 

práce spojené s přípravou a realizací akce, částeč-

nou úhradu nákladů spojených s vydáním 500 ks 

publikace o lokalitě Na Marku, dofinancování 

umístění velkoplošné obrazovky v rámci progra-

mu k 760. výročí města Přerova a hodového 

programu na náměstí TGM, 

 30 000 Kč (RM 24.08.2016) pro středisko Vnitřní 

obchod, služby a cestovní ruch (MIC). Finanční 

prostředky byly zaslány z rozpočtu Olomouckého 

kraje do rozpočtu města Přerova a určeny pro 

KIS Přerova na úhradu nákladů na projekt 

Publikace: „Přerov Na Marku – příběh jednoho 

místa“, 

 442 100 Kč (ZM 17.10.2016) pro středisko kino 

Hvězda, na jeho provoz a odpisy jeho nemovitého 

majetku, když od 01.11.2016 byly jeho provozo-

vatelem KIS Přerov, 

 33 000 Kč (ZM 14.11.2016) na navýšení mezd 

o 4 % včetně odvodů, v souladu s novelou naří-

zení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 

dnem 01.11.2016, 

 185 000 Kč (ZM 12.12.2016) pro středisko Záj-

mová činnost v kultuře-kulturní domy (MD) na 

odstranění havarijního stavu objektové předávací 

stanice, sloužící pro vytápění MD. 
 

b) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku  

(v tis. Kč)               

pův.rozp. 

v  tis. Kč 

upr. rozp. 

v tis. Kč 

skutečnost 

k 31.12.2016 

% k upr. 

rozp. 

215,10   237,20 237,173 99,96 

  -4,583 vratka 
 

Na hlavní činnost organizace obdržela v odpoví-

dající částce příspěvek na odpisy nemovitého majet-

ku. Nedočerpání příspěvku na odpisy nemovitého 

majetku, drobnou odchylku, ovlivnilo zaokrouhlo-

vání při vlastním výpočtu měsíčních odpisů.  

V prosinci 2016, po fyzickém předání objektu kina 

Hvězda, došlo k přepočtu nákladů na odpisy nemo-

vitého majetku kina a přeplatek ve výši 4 583 Kč byl 

vrácen na účet zřizovatele. 

 

c) Příspěvek na investice (v tis. Kč) 

pův.rozp. 

v  tis. Kč 

upr.rozp. 

v tis. Kč 

skutečnost 

k 31.12.2016 

% k upr. 

rozp. 

0,00 77,00 77,00 100,00 
 

V roce 2016 byl organizaci rozpočtovým opatřením 

schválen příspěvek na investice, který byl použit na 

úhradu modelu Památníku Na Marku.  
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Příspěvek od Olomouckého kraje 
 

Z rozpočtu Olomouckého kraje získaly KIS Přerov, 

středisko MEIS, příspěvek ve výši 25 000 Kč v rámci 

schváleného „Příspěvku na činnost sítě MEIS v Olo-

mouckém kraji v roce 2016“, 
 

Výsledek hospodaření k 31.12.2016: 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2016 

byla ztráta ve výši 116 946,09 Kč.  

 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti dle středisek:  

MIC ztráta                                                -     1,34 Kč 

Ostatní záležitosti kultury                               0,00 Kč 

Městský dům (kultura)                        - 91 931,27 Kč 

Kino Hvězda                                       - 25 013,48 Kč 

Celkem (ztráta ve výši)                     - 116 946,09 Kč 
 

Ztráta z hlavní činnosti bude uhrazena ziskem 

z doplňkové činnosti. Část nákladů je kryta daňovou 

úsporou z roku 2013. V případě, že by v hlavní 

činnosti daňová úspora nebyla v roce 2016 zapojena, 

tj. nebyla by činnost prokazatelně ztrátová, stala by 

se výše daňové úspory v plném rozsahu předmětem 

daně z příjmu roku 2016.  

 

V doplňkové činnosti (DČ) jako celku byl vytvořen 

zisk před zdaněním ve výši 125 243,01 Kč. Po 

zohlednění připočitatelných/odpočitatelných položek 

činila daňová povinnost organizace 37 330,00 Kč. 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti činil po 

zdanění zisk ve výši 87 913,01 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek v DČ po zdanění dle středisek: 

Obchodní činnost                                   22 331,57 Kč 

Navigace a propagace                          390 477,41 Kč 

Nájmy kino Hvězda                               54 972,23 Kč 

Hostinská a ost. čin. MD                   - 379 868,20 Kč 

Celkem (zisk ve výši)                            87 913,01 Kč     

 

V hostinské činnosti se k 31.12.2016 nepodařilo 

dosáhnout takových výnosů, které by v plné výši 

pokryly náklady na činnost.  

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

Hospodářský výsledek DČ zisk             87 913,01 Kč 

Úhrada ztráty z hlavní činnosti            116 946,09 Kč 

 

Do roku 2017 zůstane nepokryta část ztráty ve výši 

29 033,08 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček 

ředitel organizace 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2016

________________________________________________________________________________________

HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 553,00 831,90 843 361,72 101,38

spotřeba energie 1 308,80 1 165,00 1 166 692,17 100,15

prodané zboží 95,00 92,10 91 822,52 99,70

opravy a udržování 144,00 800,60 798 674,77 99,76

cestovné 13,00 8,00 7 167,00 89,59

náklady na reprezentaci 9,00 9,80 8 718,08 88,96

ostatní služby 7 109,00 7 869,30 7 918 857,03 100,63

mzdové náklady 4 564,40 4 644,60 4 571 718,00 98,43

mzdové náklady (náhrady) 0,00 12,00 5 299,00 44,16

OON 940,00 1 474,00 1 458 830,00 98,97

zákonné sociální pojištění 1 552,10 1 565,90 1 565 532,00 99,98

jiné sociální pojištění 20,30 20,30 18 712,00 92,18

zákonné sociální náklady 241,70 214,20 213 815,84 99,82

jiné daně a poplatky 5,50 20,40 16 730,00 82,01

ostatní náklady z činnosti 85,40 25,50 24 593,55 96,45

rozúčt. správní režie ostatní -858,80 -858,80 -809 904,47 94,31

odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 121,60 121,60 122 787,00 100,98

odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 215,10 237,20 232 590,00 98,06

odpisy dl. maj. ostatního 59,20 68,20 65 734,00 96,38

náklady z drobného dlouh. majetku 110,00 535,10 593 211,05 110,86

NÁKLADY CELKEM 16 288,30 18 856,90 18 914 941,26 100,31

výnosy z prodeje služeb 2 384,00 3 149,00 3 188 218,37 101,25

výnosy z prodaného zboží 140,00 155,00 122 311,70 78,91

úroky 2,70 2,70 997,60 36,95

ostatní výnosy z činnosti 0,00 4,70 4 600,80 97,89

čerpání fondů 59,00 59,00 62 689,70 106,25

čerpání fondů - ušetřená daň 63,00 63,00 0,00 0,00

výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 13 302,90 15 038,80 15 038 800,00 100,00

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy bez 

dotace - kryto)
215,10 237,20 232 590,00 98,06

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy z 

dotace - nekryto)
121,60 121,60 122 787,00 100,98

výnosy vybran. MVI z trans. (mimo 

zřizovatele)
0,00 25,00 25 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 16 288,30 18 856,00 18 797 995,17 99,69

ztráta

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM -116 946,09

daň z příjmů 0,00

přepočtený počet pracovníků 17,21

průměrná mzda 22 163,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2016

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 

(v Kč)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 11 766,20 13 107,80 13 419 031,26 102,37

VÝNOSY 12 242,60 13 637,80 13 544 274,27 99,31

výsledek hosp. před zdaněním 476,40 530,00 125 243,01

daň příjmu 53,00 54,00 37 330,00

VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 423,40 476,00 87 913,01

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2016

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

správa

městská 

informační 

centra

oslavy města Městský dům kino Hvězda c e l k e m 

náklady 1 000,19 6 157 616,53 4 575 913,20 7 210 321,46 970 089,88 18 914 941,26

výnosy 1 000,19 6 157 615,19 4 575 913,20 7 118 390,19 945 076,40 18 797 995,17

z toho příspěvky na provoz 0,00 5 585 900,00 4 439 500,00 4 343 400,00 670 000,00 15 038 800,00

výsledek hospodaření

 + zisk/-ztráta
0,00 -1,34 0,00 -91 931,27 -25 013,48 -116 946,09 

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

Galerie města 

Přerova Horní 

náměstí

Městský dům
propagace 

a navigace

nájmy kino 

Hvězda
c e l k e m 

37 749,03 12 224 453,57 1 152 402,79 4 425,87 13 419 031,26

61 863,60 11 844 585,37 1 574 040,20 63 785,10 13 544 274,27

1 783,00 0,00 31 160,00 4 387,00 37 330,00

22 331,57 -379 868,20 390 477,41 54 972,23 87 913,01výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

Od 1.11.2016 byla organizace pověřena, 14. dodatkem zřizovací listiny, provozováním kina Hvězda. K vlastnímu předání od minulého nájemce došlo 30.11.2016.
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Sociální služby města Přerova, p.o. 
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov 

 

 
 

Příspěvková organizace Sociální služby města Pře-

rova je pro město klíčovým partnerem při zjišťo-

vání potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů jeho 

krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. Zajišťuje, 

co do objemu i sortimentu, rozhodující podíl kva-

litních, ekonomicky dostupných 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 kvalifikovanou spoluprací s orgány 

města při přípravě a realizaci rozsáhlejších opatření. 

Sociální služby města Přerova, p. o., jsou členy 

České asociace pečovatelské služby a Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

 

Pečovatelská služba 

 

Posláním pečovatelské služby v Přerově je podporo-

vat 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 dů-vodu chronického onemocnění či zdravotního 

postižení (uživatelé). Jejich věkové rozmezí je od 

26 let a více, průměrný věk je 79 let. 

Pečovatelská služba (PS) je poskytována 2 formami. 

Terénní formou v domácnostech uživatelů, bydlících 

ve městě Přerově a jeho místních částech a ambu-

lantní formou poskytovanou v prostorách užívaných 

pečovatelskou službou. Ambulantní forma probíhá 

ve střediscích osobní hygieny, která jsou umístěna 

v domech s pečovatelskou službou. Doba poskyto-

vání služby byla od 7.00 hod. do 20.00 hod. každý 

den včetně víkendů a svátků. 

PS je s ohledem na zefektivnění organizace práce 

rozdělena do 5 okrsků. Provoz PS zajišťovalo 54 za-

městnanců z toho 42 pečovatelek (pracovníků v so-

ciálních službách). Pro zajištění své činnosti využívá 

PS také osoby zaměstnané na dohodu o pracovní 

činnosti. Tito pracovníci zabezpečují rozvoz obědů 

a úkony přímé péče ve dnech pracovního klidu               

a v době letních dovolených, za rok 2016 jich bylo 

celkem 15. 

Pro dopravu k zajištění služeb využívali pracovníci 

13 jízdních kol a 1 elektrokolo, v listopadu bylo 

zakoupeno další. Obě elektrokola byla využívána 

na okrscích na daleké přejezdy mezi uživateli např. 

do místních částí. PS používala také 6 motorových 

vozidel, která sloužila především k zajištění služby 

dovozu obědů, nákupů a dovozu uživatelů do 

středisek osobní hygieny.  

V Přerově je 8 domů zvláštního určení – domů s pe-

čovatelskou službou (DPS). V 5 z nich jsou zřízena 

střediska osobní hygieny, která jsou využívána pro 

koupání uživatelů PS. Pro zvýšení bezpečnosti a za-

jištění komfortu při koupání jsou vybavena elektric-

kými zvedáky do vany a sprchovými židlemi. Tuto 

službu nejčastěj využívají uživatelé, jejichž domácí 

prostředí neodpovídá požadavkům na bezpečné 

a pohodlné provedení osobní hygieny. 

V rámci činností zajišťuje PS také praní prádla uži-

vatelů a pracovních oděvů pracovníků PS. K tomuto 

účelu je v jednom z DPS velkokapacitní prádelna. 
 

 
 

V roce 2016 byl opětovně zvýšený zájem o po-

skytování PS. Stávající uživatelé rozšiřovali po-

ptávku po jednotlivých nabízených činnostech, 

zejména o zajištění péče o víkendu. Z tohoto dů-

vodu došlo k  reorganizaci práce a byly přijaty nové 

pečovatelky na plný i poloviční úvazek. V roce 

2016 s námi mělo uzavřenou smlouvu celkem 977 

uživatelů.  

PS poskytuje služby základní činnosti a fakultativní 

činnosti. Fakultativní činnosti tvořily 7,2 % příjmů 

z poskytnutých služeb. Nejvíce využívanou službou 

byl dovoz obědů, kterých bylo celkově dovezeno 

142 082. Oproti předchozímu roku došlo k navýšení 

o 6 930 obědů. 
 

 
 

Mezi další nejčastěji využívané služby patří pomoc 

při osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, 

běžný úklid a údržba domácnosti, příprava a podání 
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jídla a pití. Z fakultativních činností to je dohled 

nad dospělým občanem a dohled nad podáním léků. 

Bezplatná služba byla poskytnuta 7 uživatelům 

ve výši 38 487 Kč. 

Placené úhrady za poskytnutou PS za rok 2016 

činily 5 526 033 Kč, z toho za základní činnosti 

5 165 078 Kč a fakultativní činnosti 402 665 Kč. 
 
Příjmy od klientů za PS (v Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 

3 757 062 3 949 489 4 474 118 4 951 755 5 526 033 

 

Snaha o nabízení komplexních služeb a o vyhovění 

individuálním potřebám uživatelů vede k neustálému 

zvyšování kvalifikačních schopností a dovedností 

pracovníků PS. Plánovitě jsou vzděláváni všichni 

pracovníci formou školení a seminářů. V roce 2016 

prošly pečovatelky intenzivním kurzem individuál-

ního plánování. Na základě nových znalostí i zku-

šeností jsou také neustále aktualizovány 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 2016 byly 

všechny pečovatelky vybaveny služebním mobilem. 

PS se stará nejen o fyzické potřeby, ale pomáhá 

zabezpečit i duchovní a duševní potřeby uživatelů 

a obyvatel DPS. Ve spolupráci s Římskokatolickou 

farností Přerov probíhaly v DPS bohoslužby, dále 

jsou pořádány přednášky a besedy na zajímavá té-

mata, vánoční posezení při svíčkách aj. 

V roce 2016 zorganizovala PS výlet do lázní Luha-

čovice a Muzea obuvi ve Zlíně. Spolupracovala se 

základními a mateřskými školami v Přerově při 

pořádání velikonočních a vánočních besídek v DPS. 

V létě se na každém DPS uskutečnilo pro obyvatele 

společné grilování. Organizace se zúčastnila opět 

akce „Rotopedtour“ a „Pěškotour“ pořádané Národ-

ní sítí podpory zdraví, o. s.  

Obyvatelé DPS, Tyršova 68, se zúčastnili soutěže 

vyhlášené městem “Předzahrádka roku 2016“ a vy-

hráli 3. místo. PS aktivně spolupracuje s Městskou 

knihovnou a v jednotlivých DPS probíhá půjčování 

knih. V prosinci uspořádala PS adventní posezení 

doprovázené živou hudbou a společným tancem. 

Dále bylo poskytováno i základní sociální poraden-

ství. Služba byla zajišťována bezplatně, jednalo se 

o pomoc při vypisování žádostí, podávání informací 

o poskytovaných sociálních službách a dalších 

možnostech pomoci v sociální oblasti. 

Každý rok se uskutečňuje v rámci Týdne sociálních 

služeb, Den otevřených dveří, kde PS představuje 

zájemcům svou činnost.  

 

Domov pro seniory 
 

Posláním Domova pro seniory v Přerově je posky-

tovat prostřednictvím pobytové sociální služby (do-

mov pro seniory a domov se zvláštním režimem), 

podporu, pomoc a péči seniorům od 60 let věku. 

Sociální služby jsou poskytovány na základě spo-

lečně vytvořeného individuálního plánu, s cílem 

podporovat zachování míry soběstačnosti, podílení 

se na aktivním životě, udržení společenských kon-

taktů a prožití plnohodnotného a důstojného života. 

Domov pro seniory je určen seniorům, kteří mají 

sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou každodenní pomoc jiné osoby a nejsou 

schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním pro-

středí osobou blízkou nebo jinou sociální službou. 
 

 
 

Celková kapacita domova pro seniory je 82 lůžek. 

Kapacita jednotlivých sociálních služeb: 

 domov pro seniory – 18 jednolůžkových a 11 

dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením,  

 domov se zvláštním režimem – 21 dvoulůžko-

vých pokojů se sociálním zařízením. 

V roce 2016 si podalo žádost o poskytování sociální 

služby celkem 109 žadatelů. K 31.12.2016 bylo 

evidováno 799 žádostí o umístění do pobytového 

zařízení Sociálních služeb města Přerova. V roce 

2016 bylo přijato 24 nových uživatelů z toho 10 na 

službu „domov pro seniory“ a 14 na službu „domov 

se zvláštním režimem“.  

Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťovalo 8 zdra-

votních sester na základě zdravotního stavu, dopo-

ručení lékaře a požadavků uživatelů. Tato péče byla 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Na denní 

službě byla přítomna vrchní a staniční sestra. Nepře-

tržitou péči poskytovalo 32 pracovníků v sociálních 

službách. Péče vychází z individuálně zjištěných 

potřeb a je v souladu s individuálním plánováním 

poskytování sociální služby a naplňováním osobních 

cílů uživatelů. 

Činnost úseku fyzioterapie byla zajišťována registro-

vanou fyzioterapeutkou a zdravotnickou asistentkou. 

Fyzikální terapie byly indikovány smluvním léka-

řem a ošetřovatelská rehabilitační péče prováděna 

na základě vyhodnocení potřeb uživatelů a doporu-

čení lékaře. Lékařská služba byla zajištěna prostřed-

nictvím smluvního lékaře odbornými lékaři a v pří-

padě potřeby zdravotnickým zařízením. V akutních 

případech byla volána rychlá záchranná služba.  

V roce 2016 se organizace zapojila do projektu 

NutriAction, jehož cílem je zjistit rizika malnutrice 

u uživatelů domova pro seniory a domova se 

zvláštním režimem.  
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Jednou z nejdůležitějších činností domova pro se-

niory jsou aktivity, které podporují jemnou a hru-

bou motoriku, myšlení s cílem zachování kogni-

tivních schopností a dovedností. V uplynulém roce 

bylo uživatelům nabídnuto množství rozmanitých 

činností, ve kterých mohli uplatňovat všechny své 

schopnosti a kognitivní funkce formou individu-

álních i skupinových terapií a zábavných činností. 

V rámci individuálního přístupu se zaměstnanci 

věnují především imobilním uživatelům (předčítání 

oblíbené literatury, poslech hudby). Skupinové tera-

pie probíhaly v dopoledních a odpoledních blocích 

a uživatelé tak měli možnost zúčastnit se např.: 

tvořivé dílničky, výroby keramiky, tréninku paměti, 

smyslové aktivizace. Odpolední blok byl pak zamě-

řen spíše na odpočinkové činnosti: hraní spole-

čenských her, promítání filmů, čtenářský klub apod. 

Velké oblibě se těšily společenské programy, ať už 

to byly turnaje ve společenských hrách, bály, vy-

stoupení dětí z mateřských škol, společné oslavy 

narozenin, pod záštitou primátora byl uspořádán 

8. ročník kroketového turnaje. Uživatelé se zúčast-

nili sportovních her a soutěží pořádaných jinými 

domovy pro seniory v rámci Olomouckého kraje.  
 

 
 

Příznivé počasí bylo využito pro venkovní volnoča-

sové aktivity, a to nejen činnostmi souvisejícími 

s přírodou, ale také například pro čtenářský kroužek 

nebo zahradní posezení. Uživatelé měli možnost 

zúčastnit se výletu do ostravské ZOO nebo do parku 

Michalov na promenádní koncerty, v mobilních 

zahrádkách si pěstovali zeleninu, různé druhy květin 

pro potěšení a zkrášlení prostředí, ale také bylinky 

pro ochucení jídla. Věřící mohli navštěvovat pravi-

delně každý týden modlitbu růžence a jednou 

měsíčně mši svatou. 

Vzdělávací činnosti zahrnovaly práci na PC, luštění 

křížovek, sudoku, kvízy, trénink paměti, remini-

scenční terapie a zábavné kognitivní hry. Pro akti-

vizaci byla využívána canisterapie, kdy do pobyto-

vého zařízení docházel pravidelně profesionální 

terapeut se psy. Pro uživatele, jejich rodinné přísluš-

níky i zájemce o život v domově byl vydáván čtvrt-

letník Domováček 
 

 
 

V rámci zvyšování kvality byl od ledna zaveden 

evropský interní model měření kvality E-QALIN, 

který klade důraz na rozvoj kvality poskytovaných 

služeb na základě vyhodnocené zpětné vazby a se-

bereflexe zaměstnanců. Model 

měření kvality je v souladu 

s evropskými standardy. 
 

Příjmy od uživatelů (v Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 

18 050 920 18 120 094 18 181 898 18 723 589 19 494 368 

 
Tržby od zdravotních pojišťoven (v Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 500 585 2 240 476 2 927 899 2 737 361 2 841 027 

 

Městské jesle 
 

Městské jesle (jesle) zaregistrovaly v roce 2016 dvě 

dětské skupiny, Kuřátka a Koťátka. Činnost byla 

prováděna v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Organizace poskytovala službu za účelem sladění 

pracovního a rodinného života. 

Hlavním předmětem činnosti je zajištění celodenní 

výchovné péče zaměřené na všestranný rozvoj osob-

nosti, uspokojení základních potřeb dítěte, ale také 

poskytnutí bezpečného a příjemného prostředí, ve 

kterém děti mohou pod dohledem kvalifikovaného 

personálu postupně rozvíjet své schopnosti a doved-

nosti. Děti jsou vedeny k dodržování hygienických 

návyků, sebeobsluze při stolování a oblékání. 

Dalším předmětem činnosti je provozování kuchy-

ně, která zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců. 
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Dětem byla poskytována strava 4 x denně, včetně 

pitného režimu. Součástí střediska je prádelna 

denně využívána k praní prádla dětí i zaměstnanců. 

Provozní doba zařízení je od 6.00 hod. do 16.00 hod. 
 

 
 

Do jeslí jsou přijímány děti ve věku od 18 měsíců 

do 3 let věku, výjimečně i děti mladší. Celková ka-

pacita jeslí je 45 míst. V květnu proběhl v jeslích 

Den otevřených dveří a zápis dětí na školní rok 

2016/2017. Během zápisu bylo přijato 32 žádostí 

o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Všem 

zájemcům bylo vyhověno. 

Dle vypracovaného měsíčního plánu připravují zdra-

votní sestry pro děti každý den výchovná zaměst-

nání (ve výtvarné, pracovní, rozumové, tělesné a hu-

dební výchově) odpovídající věku a schopnostem 

dětí. Tyto činnosti jsou prováděny ve skupinkách 

o počtu maximálně 7-8 dětí. Hlavním předmětem 

činnosti zůstává hra, která je pro nejmenší děti 

nejpřirozenější a nejdůležitější pro jejich vývoj.            

V tělesné výchově se nákupem nových tělocvičných 

prvků rozšířily možnosti nácviku hrubé motoriky, 

ve výtvarné a pracovní výchově děti trénovaly 

jemnou motoriku malováním temperovými barvami, 

křídami, při razítkování a lepení. Na každé oddělení 

byla zakoupena magnetická tabule. Zpívání, taneční 

a pohybové hry byly zařazovány několikrát denně.  
 

 
 

Dětem je denně umožněn pobyt venku, na zahradě 

nebo na krytých terasách, na kterých byla na podzim 

provedena obnova barevného nátěru zábradlí. Na 

zahradě došlo k výměně písku v pískovištích. 

V průběhu roku byl pro děti připraven bohatý pro-

gram. Počátek roku byl ve znamení karnevalu, 

v rámci dopravní výchovy, to byla dopolední akce 

„Červená znamená stát!“, kdy se děti v reflexních 

vestách učily jízdě na odrážedlech a správnému 

přecházení přes silnici. 
 

 
 

Společnou akcí pro rodiče a děti byla 30. května 

oslava Mezinárodního dne dětí. V červnu navštívili 

jesle členové hasičského záchranného sboru, kteří 

přijeli se zásahovým vozem a předvedli dětem své 

umění. Letní táboření, hra ve stanu, kytara a zpěv, 

byly námětem srpnových dnů. Novinkou byla 

návštěva pracovnice ORNIS v Přerově, která dětem 

ukázala zvířátka, o která se na stanici starají. Konec 

prázdnin byl spojen s odchodem dětí do mateřské 

školky. Při této příležitosti se děti zúčastnily hle-

dání pokladu. Do mateřské školky odešlo 41 dětí. 
 

 
 

Od září do jeslí nastoupily nové děti, které se po 

zvládnutí adaptačního období postupně zapojovaly 

do společných aktivit. S novými kamarády užily 

svou první drakiádu, jízdu na odrážedlech a také 

krmení ptáčků, při Mikulášské nadílce se radovaly 

z rozbalování nových hraček. Velký úspěch mělo 

pečení perníčků, které děti daly ochutnat svým 

rodičům při příležitosti Vánočního setkání, které 

bylo zároveň poslední akcí roku. S realizací 

Dětského dne a Mikulášské nadílky opět pomáhaly 

studentky Střední pedagogické školy v Přerově. 

V roce 2016 proběhla v zařízení renovace vestavě-

ných skříní v ložnicích a nátěry dveří. V prosinci 

byly v areálu jeslí instalovány bezpečnostní kamery. 
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Kluby důchodců 
 

Sociální služby města Přerova podporují činnost 

klubů důchodců, které se nacházejí v Přerově a jeho 

5 místních částech a sdružují cca 200 členů. SSMP 

zajišťují administrativní zázemí a čerpání finančních 

prostředků vyčleněných z rozpočtu města. 
 

 
 

Činnost jednotlivých klubů důchodců je zaměřena 

na aktivizaci a vzdělávání seniorů. Ve své nabídce 

mají širokou škálu kulturního i sportovního vyžití, 

včetně sportovně – relaxačních aktivit. Pravidelná 

setkávání seniorů jsou příležitostí k udržování 

a upevňování vzájemné komunikace a sociálního 

začleňování seniorů. V květnu se členové přerov-

ského klubu přestěhovali do nových prostor DPS 

Trávník, bezbariérově upravené a dostupné i pro 

klienty využívající MHD. Přidanou hodnotou je 

zapojení nájemců DPS do činností klubu. 

Členem klubu důchodců se může stát každý senior 

s trvalým pobytem na území města Přerova a jeho 

místních částech, který projeví zájem o účast na 

činnosti klubu. Díky dostatku volného času, boha-

tým životním zkušenostem a svou aktivitou si tak 

mohou senioři zpříjemnit svůj život. 
 

 
 

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. Zaříze-

ní 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. 

Za poskytované sociální služby denního stacionáře 

a osobní asistence činily v roce 2016 celkové příjmy 

od uživatelů 1 431 190 Kč, ve srovnání s rokem 

2015 došlo k navýšení o 23,7 %. 

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 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 co nejdéle v jejich přirozeném so-

ciálním prostředí, oddálení potřeby využívat poby-

tové sociální služby, ale také pomoci rodinným 

příslušníkům v péči o své blízké při jejich současném 

profesním uplatnění. Seniorům je v zařízení vyčle-

něno jedno oddělení s kapacitou 6 osob, které je 

vybaveno samostatným sociálním zázemím, kuchyní 

a venkovní terasou se zahradním nábytkem, v rámci 

DS je jim umožněno v příjemném a bezbariérovém 

prostředí aktivní prožívání dne a poskytována široká 

nabídka aktivizačních, socioterapeutických a zájmo-

vých aktivit. Ostatním uživatelům jsou poskytovány 

sociální služby ve 3 skupinách. Velmi důležitá je 

podpora 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 jsou pracovní terapie:  

 keramická dílna, malování na hedvábí, tkaní 

podušek na hrábích, enkaustika, výroba svíček, 

šperků z korálků a vonných mýdel,  

 dřevařská dílna, kde se uživatelé učí zacházet 

s pracovními nástroji, seznamují se s různými 

druhy materiálů, rozvíjí své pracovní návyky, 

dovednosti i vytrvalost, 

 nácvik úklidových prací, žehlení, příprava jedno-

duchých jídel, 

 celoroční péče o zahradu.  

Výrobky z pracovních terapií byly prezentovány na 

akcích Senior sympozium, Dny duševního zdraví, 

Prezentace sociálních služeb v Přerově, v Denním 
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pobytu Přerov na velikonoční a vánoční výstavě, 

oslavě 40. výročí vzniku zařízení a v neposlední 

řadě také v rámci týdne sociálních služeb ČR na 

Dni otevřených dveří. 

V rámci výchovně vzdělávacích činností uživatelé 

využívali moderní komunikační i vzdělávací techno-

logie, zdokonalovali se v práci s PC a internetem, 

na dotykové obrazovce i tabletu pracovali s nejrůz-

nějšími výukovými programy. Programy rozvíjí for-

mou přímých dotyků s obrazovkou jemnou moto-

riku, soustředění, smyslové poznání, myšlenkové 

operace a zdokonalují komunikaci osob s narušenou 

komunikační schopností. Prostřednictvím trivia si 

uživatelé upevňovali znalosti a dovednosti získané 

školní docházkou.  

Rozšíření okruhu vědomostí v oblasti společenských 

a přírodních věd bylo uživatelům umožněno pro-

střednictvím besed zaměřených na téma – oblíbená 

kniha a spisovatel, oblast filmu, třídění odpadu, Pra-

ha a její památky, Tři králové, společenské chování 

a nechyběla ani přednáška Městské policie Přerov 

na téma bezpečnost silničního provozu. 

Osobám s kombinovanými vadami byly nabízeny 

činnosti zvyšující kvalitu jejich života – využití 

kompenzačních pomůcek, relaxace a smyslová sti-

mulace s prvky snoezelenu, cvičení na rehabilitač-

ním míči, canisterapie, bazální stimulace, muzikote-

rapie, aromaterapie, biblioterapie. DS byl v roce 

2016 vybaven novými kompenzačními pomůckami, 

bylo zakoupeno druhé hydraulické chodítko a pro 

snadnější manipulaci s imobilními uživateli byl 

pořízen hydraulický zvedák. 

V nabídce aktivit mají své stálé místo expresivní 

terapie (muzikoterapie, terapie tancem), jejichž cílem 

je formování a rozvoj osobnosti jedince s postižením.  

DS nabízí velký výběr aktivizačních sportovních 

aktivit – skupinové cvičení na rehabilitačních míčích, 

bowling a kuželky, turistiku, pravidelné úterní cvi-

čení v tělocvičně TJ Spartak, přizpůsobené sporty, 

míčové hry, cvičení s plachtou, overbally a další. 

O kondici uživatelů se výborně staral kvalifikovaný 

masér formou masáží a rekondičního cvičení, o je-

hož služby byl neustále velký zájem.  
 

 
 

Uživatelé se zúčastnili v rámci kontaktu se spole-

čenským prostředím řady společenských a kultur-

ních akcí (Prahou po památkách, muzeum Přerov, 

plavba na raftech historickou Olomoucí, ZOO Lešná 

v rámci akce Vlak plný úsměvů, divadelní vystou-

pení divadla „My“ z Klíče Olomouc, výlet do Luha-

čovic, akce pořádané spřátelenými zařízeními v Ro-

kytnici a Kokorách a v rámci akce Valentýnská noc 

měli uživatelé možnost malovat společně s kreslí-

řem L. Dostálem). Oblíbená vícedenní akce proběhla 

v červnu v penzionu „M“ na Vranově. Některé akce 

byly organizovány ve spolupráci se studenty SPgŠ 

Přerov. 

V září se v areálu zahrady zařízení konala oslava 

40. výročí vzniku Denního pobytu Přerov. K tanci  

a poslechu hrála kapela Country Fox, uživatelé spo-

lečně se zaměstnanci vystoupili s Country tancem 

a pro návštěvníky bylo přichystáno bohaté občer-

stvení, na kterém se podílela řada sponzorů. 

Celková docházka uživatelů do DS v roce 2016 

byla 28 000 hodin a úhrady od uživatelů za posky-

tovanou službu DS činily 1 201 068 Kč. Ve srovnání 

s rokem 2015 došlo k navýšení úhrad o 25,5 %. 

V roce 2016 bylo přijato 6 nových uživatelů.  
 

 

 

Osobní asistence (OA) je terénní služba, která 

poskytuje sociální služby osobám se sníženou sobě-

stačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 

je poskytována osobám bez omezení věkové hra-

nice. OA podporuje uživatele a pomáhá mu při 

naplňování běžných životních potřeb a úkolů. Pro-

vozní doba služby je v pracovní dny od 6.00 hod. 

do 22.00 hod. 

OA byla v roce 2016 poskytována 3 osobními 

asistenty. Velký zájem o poskytování této služby je 

jak ze strany uživatelů se zdravotním postižením, 

tak také z řad seniorů, kteří často kombinují využí-

vání pečovatelské služby a OA. Službu v roce 2016 

využívali i senioři z denního stacionáře k zajištění 

pravidelného doprovodu domů ze zařízení a vycház-

kám v terénu. 

V rámci služby OA byl v roce 2016 pořádán již   

16. ročník tradičního letního integrovaného tábora  

v Čekyni, který byl opět spoluorganizován s Od-

borovým sdružením železničářů za podpory řady 

sponzorů, tentokrát na téma „Honba za pokladem“. 

Uživatelům bylo v roce 2016 poskytnuto 5 100 hodin 

služby OA a úhrady za tyto služby činily 230 122 

Kč. Služba OA byla kapacitně plně vytížena. 
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Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 

sociální poradenství. Základní poradenství je posky-

továno osobám se zdravotním postižením, kdy po-

třebné informace přispívající k řešení jejich nepříz-

nivé sociální situace. Odborné poradenství je posky-

továno osobám se zdravotním postižením s ohledem 

na jejich individuální potřeby. Služby využívají 

osoby se zdravotním postižením, ale i jejich zákonní 

zástupci, opatrovníci, rodinní příslušníci, zástupci 

organizací i jednotlivci poskytující služby zdravotně 

postiženým.  

V průběhu roku 2016 byly poskytovány kompletní 

informace o sociálních službách zařízení, ale také 

doporučení v návaznosti na další poskytované služby 

v regionu Přerov. Proběhly konzultace týkající se 

občanského zákoníku především v oblasti omezení 

svéprávnosti a opatrovnictví, byly poskytovány 

informace související se zákonem o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, zákonem 

o sociálních službách, byly poskytovány sociotera-

peutické činnosti především formou rozhovoru. 

Dále byly zapůjčovány kompenzační pomůcky, 

největší zájem byl o mechanický vozík a chodítka. 

V roce 2016 byla v zařízení provedena bezbariérová 

úprava vstupních dveří do šaten uživatelů z více-

účelové místnosti, došlo k úpravě a srovnání chod-

níků včetně dokončení opravy podezdívky oplocení 

areálu zahrady a proběhlo malování.  

Na podzim bylo zřizovatelem vybudováno nové 

parkoviště v prostorách před budovou zařízení 

o kapacitě 4 parkovacích míst, z toho jsou 2 místa 

vyhrazena pro zdravotně handicapované. 

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali supervizí, 

věnovali se Standardům kvality sociálních služeb, 

které jim umožňovaly zkvalitňovat poskytování 

podpory uživatelům ve všech nabízených službách 

zařízení. 
 

Vnitřní správa 
 

Středisko vnitřní správa zajišťuje a koordinuje tech-

nický a ekonomický servis celé organizace, kde spa-

dají zejména činnosti zaměřené na: 

 opravy, údržbu, revize a technické prohlídky 

budov a prostor, jejich zařízení a vybavení 

a údržbu venkovních areálů,  

 zabezpečení provozu výpočetní, telekomunikační 

a kancelářské techniky, 

 zabezpečení provozu motorových vozidel, včetně 

evidence spotřeb, nákladů a kontroly provozu,  

 zajišťování a realizace veřejných zakázek, tvorbu 

interních předpisů a nařízení, ostatní práce admi-

nistrativního charakteru, 

 kompletní ekonomický servis, zejména účetní, 

spisovou, mzdovou a personální agendu, evi-

dence majetku, zajištění fyzické a provádění 

dokladové inventarizace veškerého majetku, 
 prezentaci a propagaci organizace,  

 vybavení zaměstnanců osobními ochrannými 

pracovními pomůckami, včetně jejich evidence 

a kontroly,  

 hospodaření s energiemi a vodou, 

 evidenci odpadového hospodářství. 

Realizovány byly, mimo jiné, níže uvedené akce 

většího rozsahu, kdy se jednalo o zajištění prová-

děcí dokumentace, administraci veřejných zakázek 

a zabezpečení vlastní realizace, zejména: 

 pořízení snímačů čárových kódů pro podporu 

provozu PS (v rámci stávajícího IS), 

 pořízení ekonomického IS Datacentrum 2,  

 pořízení pečovatelských lůžek s elektrickým 

polohováním, 

 instalace slaboproudých rozvodů (pro provoz 

docházkového systému) a kamerového systému 

v objektu městských jeslí, 

 dokončení opravy podezdívky oplocení areálu 

denního pobytu. 

V rámci poskytnutého finančního daru Nadací 

Agrofert byly pořízeny elektrické vozíky, geriatrická 

křesla, hydraulické chodítko, aktivní antidekubitní 

matrace a kompenzační pomůcky. 
 

 
 

Závěr 
 

Činnost organizace je velmi rozmanitá. Zahrnuje 

služby v terénu, ambulantní a pobytové služby, 

zajišťuje servis vnitřních služeb pro poskytování 

ošetřovatelské a sociální péče. Cílovou skupinou 

jsou především senioři, ale také děti od 18 měsíců 

věku a dále osoby s různými typy zdravotního 

postižení. Široký záběr organizace vyžaduje vysoké 

nároky na řízení a provoz.  
 

Výsledek hospodaření  
 

Hospodaření organizace probíhalo v roce 2016 

v souladu se schváleným plánem. Organizace hospo-

dařila s rozpočtem v celkové výši 78 391 800 Kč.  
 

Náklady na provoz byly hrazeny z: Kč % 

plateb od klientů 28 077 651 35,97 

tržeb od ZP 2 841 027 3,64 

příspěvku  na provoz od zřizovatele 20 719 800 26,54 

příspěvku  na odpisy od zřizovatele 1 116 092 1,43 

příspěvku na odpisy 1 105 944 1,42 

dotace MPSV ČR  23 490 900 30,09 

ostatních výnosů (dary, bank. 

úroky, čerpání fondů atd. 

716 036 0,91 

Celkem 78 067 450 100,00 
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Do rozpočtu organizace byly zapojeny získané pe-

něžní dary v celkové výši 574 808 Kč a finanční 

příspěvek od cizí obce ve výši 3 000 Kč.  

Rozšířením nabídky sociálních služeb a změnou 

organizace práce, byly celkově zvýšeny příjmy 

o 1 597,5 tis. Kč.  

Oproti schválenému plánu nebyla, z důvodu dosud 

neuskutečněného zateplení a rekonstrukce balkonů 

objektu DPS Trávník, realizována úprava přilehlé 

zahrady. 

Realizována byla organizační opatření s cílem do-

sáhnout vyšší efektivity práce a optimalizace nákla-

dů. Tato opatření se týkala organizačního útvaru 

Denní pobyt (změna pracovního zařazení z vycho-

vatele na pracovníka v sociálních službách). Dále 

došlo k úspoře některých nákladových položek 

v celkovém součtu cca 322,5 tis. Kč.  

S ohledem na výsledek hospodaření organizace 

za rok 2016 bude tato odvádět zřizovateli příspěvek 

na provoz ve výši 1 920 tis. Kč. 

 

Hlavní činnost: 

Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 

2016 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. 

 

Doplňková činnost: 

Organizace v roce 2016 o doplňkové činnosti 

neúčtovala. 

 
Přehled výnosů SSMP, p. o. (v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

od klientů 24 428 24 862 25 261 26 336 28 078 

výnosy od 
ZP 

1 501 2 240 2 928 2 737 2 841 

ostatní 650 1 529 586 265 716 

přísp. od 

zřizovatele 

26 720 27 251 24 261 19 809 20 720 

příspěvek 

na odpisy 

2 611 1 042 1 042 1 119 1 116 

přísp na 

odp. s dot. 

2 682 1 043 1 043 1 106 1 105 

dotace 

MPSV 

13 119 13 501 19 149 21 688 23 491 

Celkem 71 711 71 468 74 270 73 060 78 067 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Grafické znázornění vývoje příjmů (v Kč) 

 
Grafické znázornění financování (v %) 

 

 

 
Zprávu podala: 

Bc. Jana Žouželková 

ředitelka organizace 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2016

HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 2 504,00 2 344,70 2 343 763,73 99,96

spotřeba energie 3 363,00 3 170,90 3 033 835,67 95,68

opravy a udržování 1 340,00 1 322,90 1 173 590,50 88,71

cestovné 61,00 55,60 55 437,20 99,71

náklady na reprezentaci 24,00 24,60 24 534,00 99,73

ostatní služby 6 860,00 7 127,50 7 126 658,79 99,99

mzdové náklady 39 180,10 41 650,90 41 650 188,00 100,00

ostatní osobní náklady 925,00 1 001,40 1 001 014,00 99,96

mzdové náklady NP 416,00 175,50 175 261,00 99,86

zákonné sociální pojištění 13 321,30 14 409,30 14 408 345,00 99,99

jiné sociální pojištění 156,80 166,70 166 084,00 99,63

zákonné sociální náklady 2 245,50 2 252,70 2 220 513,50 98,57

jiné daně a poplatky 7,00 4,60 4 500,00 97,83

jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní náklady z činnosti 52,10 117,60 117 498,51 99,91

odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 111,00 1 105,80 1 105 944,00 100,01

odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 1 111,40 1 116,60 1 116 092,49 99,95

odpisy s dotací (403) 1 326,90 1 422,50 1 422 335,00 99,99

náklady s DDM 410,00 921,20 921 093,92 99,99

tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 0,80 760,70 95,09

kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 74 415,10 78 391,80 78 067 450,01 99,59

výnosy z prodeje služeb 25 330,00 26 493,20 28 077 651,00 105,98

výnosy od zdravotních pojišťoven 2 700,00 2 828,00 2 841 027,21 100,46

jiné výnosy z vl. výkonů 81,00 92,10 92 127,00 100,03

výnosy z nájmu 4,00 4,00 3 920,00 98,00

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 1,20 972,50 81,04

úroky 10,00 2,80 2 100,30 75,01

čerpání fondů 1 000,00 512,30 512 154,00 99,97

ostatní výnosy z činnosti 0,00 102,10 101 762,00 99,67

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 23 867,70 22 639,80 20 719 800,00 91,52

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 1 111,40 1 116,60 1 116 092,00 99,95

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací) 1 111,00 1 105,80 1 105 944,00 100,01

výnosy z rozp. ÚSC (cizí obec) 0,00 3,00 3 000,00 100,00

výnosy ze st. Rozpočtu - ÚP 0,00 0,00 0,00 0,00

výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 19 200,00 23 490,90 23 490 900,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 74 415,10 78 391,80 78 067 450,01 99,59

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 151,42

průměrná mzda 23 018,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2016

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

Správa
Kluby

důchodců

Pečovatelská 

služba

Denní pobyt

pro mentálně

postižené

náklady 1 562,28 98 063,00 24 583 936,90 5 932 544,40

výnosy 1 562,28 98 063,00 24 583 936,90 5 932 544,40

   z toho příspěvky na provoz 0,00 97 900,00 7 574 100,00 690 100,00

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 21 196 793,51 19 900 505,52 6 354 044,40 78 067 450,01

výnosy 21 196 793,51 19 900 505,52 6 354 044,40 78 067 450,01

   z toho příspěvky na provoz 3 039 200,00 4 278 900,00 5 039 600,00 20 719 800,00

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 15 352 973,00 -116 946,09 87 913,01 -29 033,08

 Sociální služby města Přerova, p. o. 47 456 792,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 14 007 288,00 34 088,68 2 300,00 36 388,68 36 388,68

 Příspěvkové organizace celkem 76 817 053,00 -82 857,41 90 213,01 -29 033,08 0,00 0,00 36 388,68

Poznámky: 

V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 23 490 900 Kč (zaslaná přes zřizovatele).
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