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I. SAMOSPRÁVA A INFORMOVANOST 
 

 Přesuneme jednání Zastupitelstva města Přerova z Horního náměstí do 

Městského domu 

Splněno, od 2. zasedání (29. prosince 2014) se koná zasedání zastupitelstva ve 

velkém sále Městského domu.  

 

 Upravíme začátky jednání na 16.00 hod. a budeme zasedat pravidelně 

jednou měsíčně 

Splněno, od ustavujícího zasedání (10. listopadu 2014) se koná zasedání 

zastupitelstva od 16 hodin, vždy jednou za měsíc.  

Od 30. zasedání (21. srpna 2017) termín zahájení posunut na 15 hodin.  

 

 Změníme jednací řád Zastupitelstva města Přerova  

Na 6. zasedání zastupitelstva (11. května 2015) byl vydán nový jednací řád, který 

je účinný od 13. července 2015. 

 

 Rozšíříme počty výborů Zastupitelstva města Přerova  

Splněno, bylo zřízeno 7 výborů zastupitelstva: Finanční a rozpočtový výbor, 

Kontrolní výbor, Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Hospodářský výbor, 

Výbor pro místní části, Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti  

a pro sociální začleňování, Výbor pro školství a sport.  

 

 Umožníme v budovách magistrátu občanům bezplatné připojení k WI-FI 

internetu 

            Bezplatné připojení k wifi v budovách magistrátu funguje již několik let. 

 

 Budeme aktivně podporovat IT projekt Otevřená radnice, založený zejména 

na mezinárodních standardech OPEN DATA (Otevřená data), jehož cílem je:  

 změnit smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných 

obchodních společností – a to na otevřenou a transparentní službu, 

které se mohou aktivně účastnit občané 

 zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky 

 účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených 

orgánů 

Pro tento projekt zřídíme příslušnou komisi – jako poradní orgán Rady 

města Přerova 

Byla zřízena Komise pro otevřenou radnici.  

 

Informace:  

http://www.prerov.eu/cs/samosprava/rada-mesta/komise-rady-mesta.html 

 

Zápisy:  

http://www.prerov.eu/cs/samosprava/rada-mesta/zapisy-komisi-rm/komise-pro-

otevrenou-radnici.html 
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Od 1. 6. 2015 byly na portálu veřejné správy vyvěšovány smlouvy ve strojově 

čitelném kódu a od července 2016 v Registru smluv (https://smlouvy.gov.cz). 

 

Byl zřízen transparentní účet pro oblast výdajů a takzvaný rozklikávací rozpočet :  

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/transparentni-ucet.html 

Od 1. 4. 2017 mají občané a firmy možnost hradit některé své závazky přes platební 

bránu (aplikace portal občana). 

Od 1. září 2015 byly rozšířeny provozní hodiny pokladny v budově Emosu,  

a to v pátek od 8 do 12. hod. 

 

Byl zprovozněn portál občana, archivní portál a pořízena aplikace Problem 

Report, prostřednictvím které mohou občané upozorňovat na aktuální problémy 

v ulicích města.  

 

Úřad on-line: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/urad-on-line/  

Portál občana: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/urad-on-line/portal-obcana.html 

 

Na podnět Komise pro otevřenou radnici uložila rada vedoucímu odboru vnitřní 

správy předložit do konce února 2017 postupný program zveřejňování datových 

sad v otevřených formátech, včetně finanční náročnosti, harmonogramu a 

případných překážek, které s tím mohou být spojeny.  

 

 

     
      Fotografie ze setkání občanů s primátorem „Z očí do očí“ v Galerii města Přerova 
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II. STRATEGIE 
 

 Urychleně dopracujeme v nových orgánech města návrh Strategického 

plánu rozvoje města na léta 2014 - 2020 a projednáme ho s občany 

Plán byl projednán s občany a schválen Zastupitelstvem města Přerova usnesením č. 

108/5/7/2015 dne 13. dubna 2015.  

 

 Získáme pro Přerov - v rámci Integrovaného systému teritoriálních investic 

Olomoucké aglomerace - maximální množství finančních prostředků, které 

využijeme zejména pro zvyšování konkurenceschop-nosti našeho regionu, 

zlepšení životního prostředí a zadržování vody v krajině, vybudování 

knihovny a podnikatelského inkubátoru, sociální podnikání, železniční 

zastávky a „cyklopodjezd“.  

Integrovaná strategie Olomoucké aglomerace (ITI) obsahuje následující 

strategické cíle:  

1. Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

2. Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky (vědecká mezioborová 

spolupráce na základě partnerství, využívající moderních technologií) 

3. Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území  

 

Řídící výbor ITI na svém jednání dne 31. 10. 2016 schválil harmonogram výzev 

pro r. 2016 - 2017. Nositel strategie ITI vyhlásil na rok 2017 výzvy pro 

předkládání projektových záměrů. Město Přerov v rámci těchto výzev podalo 5 

projektových záměrů, z toho 3 na modernizaci infrastruktury základních škol a 2 

záměry v oblasti bezpečnosti dopravy. Připravuje se dalších 5 projektových 

záměrů na modernizaci infrastruktury základních škol. * Více informací k projektům je v kapitole 

Zaměříme se na zlepšování technických a materiálních podmínek škol na straně 32. 

 

 Zmapujeme tzv. brownfieldy v Přerově, zjistíme možnosti jejich oživení – a 

to ve vazbě na dobudování dálnice D1; budeme se rovněž zabývat možnou 

revizí platného územního plánu a navrhneme zřízení průmyslové zóny  

Splněno: 

http://www.prerov.eu/cs/podnikatel/brownfieldy/databaze-brownfieldu-a-dalsich-

podnikatelskych-nemovitosti.html  

 

Informace o nemovitostech jsou poskytovány potenciálním investorům 

prostřednictvím samotného Magistrátu města Přerova, Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, CzechInvestu, Okresní hospodářské komory Přerov.  

Na základě pravidelného monitoringu byly v průběhu r. 2017 několikrát aktualizovány 

databáze města i národní databáze brownfieldů vedené agenturou CzechInvest 

(http://brownfieldy.eu/). 

 

Revize ÚPmP – Úřad územního plánování zpracoval a předložil Zastupitelstvu města 

Přerova Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017. V souladu 

se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 

bylo rozhodnuto o pořízení změny Územního plánu města Přerova, v souladu s jejím 

závěrem. 
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Zastupitelstvo města Přerova svým rozhodnutím o prodeji pozemku p.č. 6505/42 v k. 

ú. Přerov developerské společnosti Panattoni podpořilo rozjezd průmyslové zóny 

Rybníky. Developerská společnost realizuje na pozemku projekt výrobní a distribuční 

haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci. 

 

 Vytvoříme na magistrátu samostatný útvar, který se bude zabývat čerpáním 

peněz z dotačních titulů  

Na magistrátu byl zřízen Odbor řízení projektů a investic s  oddělením 

projektových řízení a správy dotací. V roce 2015 byla dokončena realizace 7 

projektů, které byly spolufinancovány z dotačních titulů evropských fondů, 

státního rozpočtu i rozpočtu Olomouckého kraje – např. cyklostezka na nábř. 

PFB, obnova parků v Pavlovicích a v Michalově. Byla revitalizována veřejná 

prostranství na Jižní čtvrti I. a v sídlišti Předmostí. V roce 2015 obdrželo město 

Přerov za zrealizované dotované projekty dotace v objemu 61 mil. Kč, v r. 2016 

obdrželo 55 mil. Kč. 

 

V roce 2016 bylo podáno 10 žádostí o dotace z krajských, národních i 

evropských zdrojů a to jak na investiční, tak i na neinvestiční projekty. Mezi 

nejvýznamnější patří dotace 4 mil. Kč z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj 

na realizaci další etapy regenerace veřejného prostranství sídliště v Předmostí 

(dětské hřiště u panelových domů v ulici Teličkova). Dále pak probíhá realizace 

projektu na podporu udržitelných forem dopravy „Zvýšení informovanosti o 

ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility“, který je spolufinancován 

z prostředků Státního fondu životního prostředí. 

Odbor řízení projektů a investic připravuje další projekty, u nichž je možné 

spolufinancování z dotačních titulů. Jedná se především o projekty: provedení 

energetických úspor Městského domu v Přerově, demolice chátrajících bytových 

domů v ulici Škodova, energetické úspory Domů s pečovatelskou službou v ulici 

Trávník a U Žebračky, modernizace Dluhonských mostů nad tratí ČD. V  rámci 

plnění ITI Olomoucké aglomerace pak připravuje projekty modernizace učeben 

na základních školách, dále je v plánu cyklostezka Velká Dlážka a přestupní 

terminál za nádražím. 

 

 

    
Lávka U tenisu byla slavnostně otevřena 1. září 2015 
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V roce 2017 bylo podáno 15 žádostí o dotace z krajských, národních i evropských 

zdrojů a to jak na investiční, tak i na neinvestiční projekty. Mezi nejvýznamnější 

patří především dotace ze SFDI ve výši 78,7 mil. Kč na modernizaci Dluhonských 

mostů, dále pak dotace ve výši 4 mil. Kč z prostředků Ministerstva pro místní 

rozvoj na realizaci další etapy regenerace veřejného prostranství sídliště v 

Předmostí (ul. Prostějovská) a dotace 3,3 mil. Kč na energetická opatření 

provedená na Městském domě. Dále pak s pomocí dotace probíhají realizace 

zateplení DPS U Žebračky, cyklostezka Velká Dlážka. Spolufinancování nejen z 

evropských prostředků bude probíhat i u dalších projektů, a to především v 

oblasti modernizace infrastruktury základních škol a modernizaci informačních 

systémů magistrátu. 

 

Odbor řízení projektů a investic připravuje další projekty, u nichž bude možné 

spolufinancování z dotačních titulů.  

Investiční akce nad 500 tis. Kč jsou realizovány Odborem řízení projektů a 

investic na základě uzavřených smluv o dílo. Na každou akci bylo oddělením PZD 

provedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel investiční akce a uzavřena smlouva 

o dílo.  

 

V roce 2017 Odbor řízení projektů a investic zrealizoval tyto investiční akce:       

 

Investiční akce 
Financování 

v tis. Kč 

Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerov - oprava hradeb 

v JZ části hradního příkopu 

 1 380 

ZŠ B. Němcové-výměna střešní krytiny 2 898 

Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova                              

3 198 

Energetických opatření městského domu v Přerově 11 928 

Prezentace archeologických nálezů v Přerově 138 

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku ul. Žižkova 2 010 

Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem-energetická opatření 1 759 

Přeložka veřejného osvětlení Svépomoc II 705 

Kopaniny-stavební úpravy chodníku před ZDR střediskem        931 

Regenerace sídliště Předmostí -12. Etapa 5 750 

Odbahnění jezírka v ORNIS 718 

Revitalizace parku Fr. Rasche 2 360 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 6 200 

Demolice BD na ulici Škodova v Přerově 3 400 

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov (ITI) 1 400 

Rekonstrukce chodníku - ul. Tršická, Penčice (ITI)   750 

Rekonstrukce chodníku - ul. Jabloňová, Čekyně (ITI) 360 
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Revitalizace parku Fr. Rasche  Demolice v ulici Škodova 

 

 

 
  Cyklostezka a chodník Velká Dlážka     Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova 

 

 

V roce 2017 Odbor řízení projektů a investic zahájil realizaci těchto akcí:  

 

Investiční akce Financování v tis. Kč 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 104 180 

Energetická opatření DPS U Žebračky 1 25 800 

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 

vody plaveckého bazénu na letním koupališti, 

Penčice 

4 158 

    

 

 Zajistíme udržitelný rozvoj města 

V roce 2016 bylo zahájeno zpracování Plánu udržitelné mobility města Přerova. V 

rámci analytické části byly vedle analýzy jednotlivých módů dopravy vypracovány 

průzkumy křižovatek, imisní studie, hluková studie. Do projektu se zapojilo 430 

respondentů v rámci sociologického průzkumu, 362 občanů zaneslo vlastní vnímání 

dopravy a problémy s ní spojené do pocitové mapy a 10 % obyvatel bylo účastno v 

dopravně-sociologickém průzkumu. Po projednání v odborných pracovních skupinách 

byla analytická část prezentována v lednu 2017 veřejnosti. Následovalo zpracování 

návrhové části ve spolupráci s odbornými pracovními skupinami. Po veřejném 

projednání návrhové části a ukončení zjišťovacího řízení vlivů plánu na životní 
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prostředí byl Plán udržitelné mobility v srpnu 2017 schválen Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a 

jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. 

 Komplexně řešit dopravní dostupnost. 

 Zvýšit bezpečnost v dopravě. 

 Snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí. 

 Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží. 

 Zvýšit atraktivnost a kvalitu městského prostředí. 

Do zpracování byla zapojována laická i odborná veřejnost (dotazníky, ankety, 

pocitová mapa, pracovní skupiny, doprovodný program) i školní mládež 

(„Bezpečně do školy“, pocitová mapa, doprovodný program). Veřejné projednání 

analytické části se uskuteční 25. ledna 2017. Projekt má své webové stránky 

přístupné také z webu města.  

Byly pořízeny územní studie veřejných prostranství k.ú. Žeravice a Kozlovice.  

 

 Budeme komunikovat se stávajícími zaměstnavateli o jejich potřebách  

a problémech 

Na podzim roku 2015 se v Městském domě konalo setkání zástupců města se 

zástupci významných podnikatelských subjektů. Další setkání se uskutečnilo ve 

středu 12. dubna 2017, kdy představitelé města pozvali menší i drobné 

podnikatele ke společnému setkání. Podnikatelé nejvíce řešili problematiku odpadů, 

stavbu spalovny a případně možnost využití získaného tepla.Druhým velkým 

tématem byla doprava - řešil se nedostatek parkovacích míst (konkrétně v okolí 

Meopty), špatný stav komunikací v bývalém areálu Přerovských strojíren a špatný 

stav komunikací ve městě obecně. 

Řešili taky odchod mladých lidí z Přerova a přivádění investorů (v návaznosti na téma 

dostavby dálnice). 

Dne 20. září 2017 se v malém sále Městského domu uskutečnilo setkání 

zástupců města a Muzea Komenského s lidmi, kteří se spolupodílejí  na 

organizování kulturních a společenských akcí v Přerově.   

 

     
Fotografie ze setkání s organizátory kulturních a společenských akcí, které se 

konalo 20. září 2017 v Městském domě 
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 Postupně snížíme zadlužení města 

K 1. 1. 2015 byl zůstatek nesplacených úvěrů a půjček 383 523 tis. Kč. Na 

základě postupných splátek došlo ke snížení zůstatku nesplacených úvěrů a 

půjček na částku 175 184,1 tis. Kč. 
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III. EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S MĚSTSKÝM 

MAJETKEM 
 

 Provedeme hloubkový audit hospodaření magistrátu, všech nákupů, 

uzavřených smluv a stavu užívaného majetku 

Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním,  evidovaných 

v roce 2014 v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích a 

obchodních společnostech ve 100 % vlastnictví města, byla projednána na 10. 

zasedání zastupitelstva (usnesení 299/10/5/2015).  Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

výsledky této analýzy a uložilo radě zpracování analýzy poskytnutých plateb za přijaté 

faktury za období 2014 a 2015, což bylo splněno.  

Byly podniknuty konkrétní kroky v dalším rozvoji oblasti centralizace nákupů – 

schválení záměru systémového řešení nákupů města a jím zřízených organizací a 

schválení smluv o společném postupu při zadání veřejných zakázek na dodávky 

kancelářských a hygienických potřeb pro roky 2015-2016. Další centrální nákupy jsou 

připravovány. Centralizací nákupů se díky většímu objemu nákupu dosáhne 

výhodnějších cen, a to při zachování požadované kvality. 

 

 Rozhodneme, který majetek je pro město upotřebitelný a který není 

Odbor správy majetku a komunálních služeb vyhotovil materiál – koncepce nakládání 

s nemovitým majetkem, který byl projednán v příslušných výborech a komisích a byl 

předložen do orgánů města k projednání. Jeho součástí bylo i vytipování budov (ve 

kterých nejsou byty), které jsou dle názoru odboru zbytné a má být rozhodnuto o 

jejich dalším využití či prodeji. O zbytném majetku rozhodlo Zastupitelsvo města 

Přerova na svém 25. zasedání v 2/2017.  

V koncepci byl majetek rozdělen do čtyř skupin: 

1. nezbytně nutný majetek - nemovitý majetek potřebný pro fungování 

orgánů statutárního města  a Magistrátu města Přerova  (budovy úřadu 

- Bratrská 32,34, TGM 1, TGM 2, TGM 16, Blahoslavova 3, Horní 

náměstí 10, Smetanova 7 a 7a) 

 

2. potřebný majetek - nemovitý majetek potřebný pro poskytování 

služeb občanům statutárního města Přerova (budovy úřadoven v 

jednotlivých místních částech, požární zbrojnice v Přerově a místních 

částech, kulturní domy - Vinary, Lověšice, Dluhonice, kulturní a 

společenská zařízení - Zámek, Městský dům, restaurace Michalov, 

kino Hvězda, Městská knihovna, Kulturní a společenské zařízení 

Henčlov, Památník lovců mamutů a Infocentrum Předmostí, objekty 

pro sociální účely a zdravotnictví - Domov důchodců, Ubytovna pro 

bezdomovce, Denní pobyt, Jesle, Pečovatelská služba U Žebračky 18, 

garáže U Žebračky a Kosmákova, Azylový dům pro matky s dětmi, 

Most k životu, Armády spásy, domy s pečovatelskou službou, veškerá 

školská zařízení, objekty pro sport, tělovýchovu a rehabilitaci, kaple v 

místních částech a ostatní nemovitosti jako veřejná WC, Hvězdárna, 

Autobusové nádřaží) 
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3. využitelný majetek - nemovitý majetek, který je možno pronajmout na 

využití ke komerčním účelům, nebo pronajmout (vypůjčit) 

společenským sdružením (objekty typu Palackého 1, Jateční 22 a 

Jateční 26, nebytové prostory v prodaných domech,  

  

4. nepotřebný majetek - nemovitý majetek, pro který není jak v 

současné době, tak v nejbližší perspektivě využití (bývalá úřadovna 

Henčlov - prodána v roce 2017, bývalá ZŠ Předmostí Pod Skalkou 11, 

garáže Dvořákova ulice, Domov Alfréda Skeneho Pavlovice - směna s 

krajem 12/2017, ubytovna Chemik - schválena demolice objektu,  

Chemoprojekt - projednáván prodej, chata Dluhonice, Čechova 43, 

skládka odpadu Žeravice - třídírna odpadu, garáž, šatny a restaurace v 

areálu přírodního koupaliště Laguna).  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb připravil  vnitřního předpisu upravujícího 

majetkoprávní dispozice s majetkem statutárního města Přerova, tento byl schválen 

na 71. schůzi Rady města Přerova konané dne 8.6.2017 usnesením č. 

2855/71/7/2017. 

 

 Prosadíme ve vedení městských společností odbornost před stranickou 

příslušností a zprůhledníme hospodaření těchto společností  

Vedení městské společnosti Teplo Přerov z pozice představenstva zajišťují: Ing. Petr 

Vrána – manažer a radní, JUDr. Tomáš Čejna – advokát, Ing. Hana Mazochová – 

ekonomka a zastupitelka, Ing. Marek Švarc – ředitel společnosti, Ing. Martin 

Macháček – ředitel společnosti. Také dozorčí rada je tvořena odborníky - Ing. 

Vladimír Samek, Robert Beneš, Milan Passinger, Ing. Martin Čechál, PhDr. Jiří 

Pospíšil.  Ve vedení společnosti tedy převládá odbornost před stranickou příslušností. 

Společnost zapracovala do vnitřního předpisu způsob zveřejňování výběrových 

řízení. Kromě zákonných podmínek přikročila ke zveřejňování na dalších veřejných 

internetových databázích - tak, aby výzvy viděl co největší počet potenciálních 

účastníků. Dále představenstvo rozhodlo, že budou zveřejňovány všechny smlouvy 

společnosti. Centrální nákup se začíná využívat i ve společnosti Teplo Přerov, která 

se společně s městem a jeho dalšími organizacemi zúčastnila společného nákupu 

elektrické energie -  díky tomu došlo k úspoře téměř dvou miliónů korun. Společná 

forma nákupu bude dál pokračovat v rámci dalších komodit a položek. 

Je řešeno posílení pravomocí valné hromady. Dále byl nastaven jiný způsob 

financování sportovišť, které spravuje společnost Teplo Přerov. Větší investice, mimo 

běžné údržby, budou projednány valnou hromadou společnosti. 

 

Vedení společnosti Technické služby města Přerova: Ing. Bohumír Střelec – 

jednatel – VUT Brno, fakulta stavební, obor pozemní stavby, praxe v manažerských 

pozicích. 

Vedení společnosti přijalo strategii otevřenosti, na webových stránkách jsou 

zveřejňovány výběrová řízení na zakázky a jejich výsledky. Na základě požadavku 

města budou posíleny pravomoci valné hromady zpracováním stanov společnosti 

TSMPr. 



PLÁN PRO PŘEROV 2014 -2018 „Zúčtování k 30.11. 2017 
 

11 
 

Také do dozorčí rady byli nominováni odborníci - Martin Mlčák (ekonom), Valéria 

Švestková (auditorka), Jitka Korejzová (účetní a daňový konzultant), Petr Turanec 

(pracovník expedice), Mgr. Štěpán Schenk (právník).  

 

Přerovská rozvojová má v současné době již jen jednoho jednatele, a to Ing. Petra 

Měřínského. I jeho kvalifikační předpoklady jsou zárukou odbornosti - po vystudování 

ekonomické fakulty VŠB Ostrava pracoval dlouhá léta v manažerských a řídících 

funkcích v privátní sféře, především v oblasti obchodu a marketingu. Poté se zhruba 

2 roky věnoval podnikání v oblasti bankovnictví a finančních služeb. Poslední 2 roky 

před vstupem do politiky působil na Univerzitě Palackého Olomouc jako hlavní 

konzultant v jejím vědecko-technickém parku. Rovněž předchozí jednatel Karel 

Bořuta byl jednatelem na základě svých odborných schopností.  
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IV. DOPRAVA A VEŘEJNÝ PROSTOR 
 

 Všemi dostupnými prostředky budeme vytvářet „tlak“ na stát a kraj při řešení 

dopravních problémů města, zejména dokončení dálnice D1 v obou úsecích 

Lipník – Přerov a Přerov – Říkovice 

Město Přerov má jasně definované dopravní priority, které byly aktualizovány na 6. 

zasedání zastupitelstva 11. května 2015.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schválilo celkové dopravní priority města Přerova: 

 

o Dálnice D1 - stavby 0136, 0137 

Finišuje příprava stavby 0136, připravuje se vydání změny územního 

rozhodnutí. Děti Země podaly žalobu ke stanovení výjimky z ochrany zvláště 

chráněných živočichů. Soud vydal do dořešení zmiňované záležitosti odkladný 

účinek, což znamená, že nelze pokračovat ve změně územního rozhodnutí. 

Stavba 0137 je v realizaci. Původně stanovený termín dokončení v roce 2018 

nebude splněn, dochází k časovému posunu stavby. Předpoklad dokončení 

rok 2019. 

 

o Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí včetně rozšíření ul. Polní - 

křižovatka silnice II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou  

Zastupitelstvo města Přerova schválilo 24.10.2017 smlouvu o spolupráci 

k zadání veřejné zakázky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Spoluúčast 

města je ve výši 5 930 000 Kč bez DPH. Je předpoklad, že ŘSD zahájí 

02/2018 přípravné práce (např. kácení). Vlastní stavba by měla být zahájena 

04/05 2018. Celková doba realizace 2,5 roku. 

 

o Průpich (severojižní propojení města) 

Je vydáno stavební povolení na demolice. K demolicím by mělo dojít v 

03/2018. Zahájení vlastní stavby rok 2019. 

 

o Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 

(II/150: propojení II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika) 

Probíhá projektová příprava. Olomoucký kraj vybral zhotovitele projektové 

dokumentace. Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2019.  

 

o Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu v ulici Kojetínská (silnice 

II/434)  

Je součástí projektové přípravy výše uvedené stavby. 

 

o Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám 

Jedná se o prodloužení nového podchodu. Záměr se stává nerealizovatelným 

z důvodu velmi komplikovaného statického zajištění drážní budovy DPOV, 

pod kterou by podchod procházel. 
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o Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín 

včetně cyklopodjezdu  

Centrální komisí Ministerstva dopravy však varianta se zastávkou nebyla 

vybrána a na základě výsledků dalších jednání Zastupitelstvo města Přerova 

nepřijalo návrh usnesení schválit záměr spolufinancování výstavby železniční 

zastávky Přerov-Předmostí. 

 

o Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s 

napojením na dálnici D1 

Jedná se o dálnici D55. Je vydáno územní rozhodnutí, ale je podána žaloba 

obce Rokytnice na vydané územní rozhodnutí. Uvažovaný termín realizace 

rok 2020. 

 

o Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat 

Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou 

V současné chvíli neprobíhá příprava stavby. Je to ve fázi záměru. Není to 

v této chvíli hlavní prioritou. 

 

o Silniční obchvat Kozlovic 

Olomoucký kraj měl na stavbu vydané územní rozhodnutí, které pozbylo 

platnosti. 

 

2. schválilo dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných 

teritoriálních investic), či krajské investice: 

 

o Průpich (severojižní propojení města) 

o Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1    

  (II/150: propojení II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika) 

o Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu v ulici Kojetínská (silnice II/434) 

o Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat  

Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou 

o Silniční obchvat Kozlovic  

o Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám 

o Přestupní terminály u železničních zastávek včetně cyklopodjezdu 

 

Hlavní prioritou je dokončení dálnice D1. Stavba 0137 Přerov-Lipník nad 

Bečvou probíhá. Pro urychlení přípravy stavby 0136 Říkovice - Přerov město 

zprostředkovávalo výkup pozemků potřebných pro dostavbu dálnice. V lednu 

2016 přijala vláda usnesení k dopravnímu napojení Strategické průmyslové 

zóny Přerov-Bochoř, kterým uložila ministru dopravy zajistit do 30. září 2019 

uvedení stavby dálnice D1-0136 Říkovice-Přerov a železničního napojení 

zóny do provozu. Tento termín je nereálný. Pro potřeby dostavby dalších 

prioritních dopravních staveb byla ustavena pracovní skupina i v rámci 

Olomouckého kraje. Jedná se o dořešení následujících staveb: 

 

1. Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 

2. Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa 
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3. Okružní křižovatka ulic Dluhonská a Polní 

4. Silnice I/55 rozšíření ul. Palackého – realizováno 04-06 2016 

5. Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 2. etapa 

6. Silnice II/150 Přerov - Mádrův podjezd 

 

Na podkladě mimořádných prohlídek mostních objektů přes tratě SŽDC 

Přerov-Česká Třebová a Přerov-Bohumín v ulici Dluhonská, který vyhodnotil 

stavební stav nosné konstrukce jako velmi špatný, zahájilo město Přerov 

v listopadu 2017 stavbu nových mostních objektů s jednostranným 

chodníkovým pásem. 

 

         
            Rozšířená ulice Palackého          Práce na „Dluhonských mostech“ 

 

 
 Prověříme pomocí specializované studie skutečný přínos „průpichu“ a na 

základě ní se budeme dále rozhodovat, zda a v jakém rozsahu budeme 

„průpich“ realizovat 

Specializovanou studii nebylo třeba zajišťovat, neboť Ředitelství silnic a dálnic - 

správa Olomouc má připravenu projektovou dokumentaci pro stavební povolení na 

realizaci přeložky silnice I/55 - průtah centrem I. etapa, (tzv. průpich) a jedná o 

vykoupení potřebných nemovitostí. Zastupitelstvo města Přerova na svém 19. 

zasedání 22. 8. 2016 schválilo záměr spolufinancování některých objektů výstavby 

„průpichu“ v předpokládané výši 22,161 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací 

v letech 2018 až 2021. 

 

 Budeme usilovat o podporu pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy - 

s cílem, aby bylo méně automobilů v ulicích města a jejich průjezd byl 

plynulejší 

Město přistoupilo k rozsáhlejším opravám a rekonstrukcím mnoha chodníků 

v Přerově i místních částech. V letošním roce byla realizována rekonstrukce chodníku 

v ul. Vsadsko, nový povrch včetně bezbariérových opatření získal chodník v celé 

délce Dvořákovy ulice. Byl rekonstruován chodník v ul. Tršická - Penčice, ul. 

Jabloňová – Čekyně. Připravuje se rekonstrukce chodníku v ul. U Letiště – Henčlov a 

chodníku tř. 17. Listopadu a část ul. Dvořákova.  

Současně jsou připravovány projektové dokumentace k opravám chodníků v ul. 

Seifertova, Alšova, U Rybníka, Nová a Martinská - Henčlov. 
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Na podporu městské hromadné dopravy město zavedlo vyplácení příspěvku 150 Kč 

na roční jízdenku v městské autobusové dopravě – tzv. Senior pas – pro občany 

města starší 70 let, který byl vyplácen v letech 2015 – 2017. K 1.1. 2018 se podařilo 

zavést změnu přímo do tarifu jízdného tak, že všichni občané starší 70 let si mohou 

zakoupit tento roční Senior pas za 100 Kč.   Od stejného data je dopravcem 

společnost Arriva Morava a.s., cestující jsou přepravováni nízkopodlažními vozidly 

s pohonem na alternativní paliva nebo splňující normu EURO VI, všechna vozidla 

jsou vybavena klimatizací. Dopravce pořídil 11 nových autobusů, které jsou vybaveny 

větším počtem bezbariérových míst, doplněny rozměrným vnitřním LCD panelem. Na 

této obrazovce mohou cestující sledovat průběh trasy, následující zastávky a čas 

příjezdu na zastávku. Na LCD panelech bude možné zobrazit i informace jiného než 

dopravního charakteru. Ve výbavě těchto vozidel nechybí ani „přijímač pro 

nevidomé“, který usnadní cestování zrakově postiženým. Všechna vozidla, jak nová 

tak původní, jsou  vybavena bankovními terminály, které umožňují platbu jízdného u 

řidiče bezkontaktními bankovními kartami všech vydavatelů, včetně odbavení 

cestujících platební kartou s nahranou časovou jízdenkou. Autobusy jsou také 

vybaveny GPS sledovacím systémem umožňujícím neustálý přenos informací o 

poloze autobusů a případném zpoždění oproti jízdnímu řádu. Město Přerov převzalo 

od Olomouckého kraje částečně dopravní obsluhu místní části Čekyně a Žeravice. 

Stávající linky městské dopravy byly proto rozšířeny o linku 107 v trase Přerov aut.st. 

– Předmostí – Čekyně – Žeravice a dále o víkendovou linku 114 v trase Přerov ČSAD 

– STS – tř. gen.Janouška – Palackého – Svépomoc III – Kopaniny.  

Parkovací dům pro jízdní kola u nádraží Českých drah má za sebou další velmi 

úspěšný rok a svou návštěvností několikrát předčil i obdobný parkovací dům v Hradci 

Králové.  

V letošním roce byla zahájena stavba cyklostezky Velká Dlážka. V březnu t.r. byl při 

zjednosměrnění ulice Wurmova zřízen protisměrný jízdní pruh pro cyklisty a doplněn 

přejezd pro cyklisty na cyklostezce v ulici Komenského. Projektově se připravuje 

cyklostezka Palackého, úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS I/47 (převedení 

cyklistů z cyklostezky Žebračka u EMOSU  přes I/47 do myší díry) a propojení 

cyklostezek Velká Dlážka – Hranická. Radou města byla zadána příprava zřízení 

stezek pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů v ulicích Velké Novosady, Čechova 

a Šířava/Svisle. V lednu 2018 se předpokládá zahájení projektové přípravy ke zřízení 

obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích v ulici Sušilova, 

Jižní čtvrť III, Lančíkových a Kouřílkova. 

Byla vypracována studie průchodnosti územím cyklotrasy Tršice - Penčice – Čekyně 

– Předmostí.  Byla zpracována studie vedení cyklostezek do místních částí.  

Město Přerov také úspěšně zorganizovalo městské cyklojízdy, kampaň Do práce na 

kole a projekt dopravní výchovy zaměřený na cyklistiku, který byl určený pro děti 

základních škol.  

Významnou podporu má ve městě i cykloturistika. V příštím roce hodlá město 

pokračovat v provozu populární linky Cyklobusu Bečva, která vyjede na svou trasu už 

šestým rokem. 
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Parkovací dům pro kola („cyklověž“) u vlakového nádraží 

 
 Zavedeme jasnou a dlouhodobou parkovací politiku 

Máme Plán udržitelné mobility, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojování 

potřeb mobility lidí ve městě a přispět ke zlepšení kvality života. Současný stav 

parkování je charakteristický nedostatkem parkovacích míst a velkým množství 

nelegálních stání na komunikaci. Při průměrném stupni automobilizace 383 vozidel 

/1000 obyvatel ve městě (ve vysokopodlažní zástavbě je stupeň automobilizace cca 

268 vozidel/2000 obyvatel) plán mobility vyčíslil nutnost řešit 3300 chybějících 

legálních stání. Plán navrhl 3 možnosti řešení parkování z hlediska zpoplatnění a 6 

možností stání z hlediska kapacity. 

Parkování lze z hlediska zpoplatnění stání na komunikacích řešit: bez zavedení 

rezidentních zón (ponechání stávajícího stavu) nebo postupným snižováním volné 

kapacity ve prospěch zpoplatněných stání a R-lokalit nebo plošným zavedením 

rezidentních zón a tvorbou nabídky pro rezidenty, návštěvníky a zaměstnance. Ve 

všech případech jde o tlak na změnu dopravního chování obyvatel. 

Parkování z hlediska kapacity je možné řešit: zamezení nelegálního parkování 

stavebními úpravami, legalizací velké části stávajících nelegálních míst jejich 

vyznačením, výstavbou nových parkovacích míst městem, zajištěním podmínek pro 

výstavbu parkovacích míst občany bydlícími v lokalitách nebo výstavbou nových 

parkovacích ploch a objektů městem a následný prodej/pronájem občanům. 

Plán udržitelné mobility navrhuje doplňovat kapacitu parkování novou výstavbou 

vlastněnou městem, tím zvýšit počet parkovacích míst z 268/1000 obyvatel ve 

vysokopodlažní zástavbě na cca 383 vozidel/1000 obyvatel.  

 

 Budeme prosazovat rozumné investice na správném místě, např. rekonstrukce 

místních komunikací a chodníků; vytvoříme koncepci výstavby a oprav 

místních komunikací 

V r. 2016 proběhlo posouzení MK 1-3 tř.v terénu a jejich následné ohodnocení. K 

vyhodnocování byly využity katalogové listy poruch vypracované Ministerstvem 

dopravy. Na základě hodnocení komunikací Odbor správy majetku a komunálních 

služeb vytvořil katalog poruch, kde je každá komunikace, respektive její úsek zařazen 

dle poruch do třídy 1-5. Každá třída obsahuje označení jednotlivých vad. Vznikla 

databáze, ve které lze komunikace různě třídit, filtrovat a sestavovat plán oprav. 

Odbor majetku na podkladě katalogu sestavuje plán oprav komunikací. Odbor 

koncepce a strategického rozvoje nechává zpracovat Mapu oprav komunikací a 
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úprav uličních profilů, která vyhodnotí a rozdělí ulice rekonstrukci/opravě a ulice 

s doporučením přestavby. 

 

 Budeme pokračovat ve zpracování studie o možnosti zřízení dalších 

železničních zastávek v Přerově 

V rámci aktualizace přípravné dokumentace „Rekonstrukce železniční zastávky 

Přerov - 2. stavba“ byla zařazena i varianta s novou železniční zastávkou Přerov -

Předmostí. Centrální komisí Ministerstva dopravy však varianta se zastávkou nebyla 

vybrána. 
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V. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A MĚSTSKÁ POLICIE 
 

 Vytvoříme podmínky pro klidný, nerušený a bezpečný život občanů města, a to 

v důsledné a systémové součinnosti všech orgánů magistrátu, městské a státní 

policie 

Jde o kombinaci více opatření. Například těchto: změna fungování Městské policie 

Přerov, spolupráce více odborů magistrátu pro zajištění postupů proti vzniku 

sociálních ubytoven na území města, komunikace s Úřadem práce Přerov, Policií 

České republiky, Ministerstvem vnitra ČR, Technickými službami města Přerova, 

oddělením prevence kriminality Olomouckého kraje, obecně i s neziskovými 

organizacemi působícími na území města. Tato spolupráce vyústila v zavedení 

programu asistentů prevence kriminality, v projekt aktivní politiky zaměstnanosti 

dlouhodobě nezaměstnaných a v přípravu dalších projektů. Namátkou lze jmenovat 

technické a bezpečnostní vybavení domů, rozšíření kamerového systému do oblasti v 

okolí nádraží, projekt Domovník - preventista. Všechny kroky jsou vedeny za jediným 

účelem – zlepšení podmínek pro klidný a bezpečný život občanů na území města.  

Byla aktualizována Koordinační smlouva mezi statutárním městem Přerov a 

Územním odborem Policie ČR Přerov, která deklaruje užší a efektivnější spolupráci 

při dohledu nad bezpečností a veřejným pořádkem. 

 

 Změníme systém organizace a řízení městské policie, zvýšíme počty strážníků 

městské policie v částech města, kde jsou potřební, zaměříme se i na její 

preventivní a výchovnou funkci 

Byl schválen nový pracovní a organizační řád. V rámci organizace práce došlo 

v rámci denního výkonu k preferenci pěší hlídkové činnosti na úkor motohlídek.  Za 

účelem zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou v klidu v centru města 

byli pro danou oblast vyčleněni 2 strážníci. Také byla provedena tzv. rotace velitelů, 

která vedla k precizaci jejich manažerských schopností a výsledkem bylo i 

vypracování objektivnějšího hodnocení jednotlivých strážníků. Došlo k rekonstrukci 

příjmové místnosti pro občany.  V průběhu roku byl navýšen tabulkový stav o 2 

strážníky a 1 IT pracovníka. 

 

 Oddělíme prevenci kriminality od městské policie, vytvoříme agendu 

městského preventisty kriminality a jeho asistentů, kteří budou garantovat řád 

a pořádek v tzv. vyloučených lokalitách i v místech se zvýšenou mírou 

porušování veřejného pořádku, např. v lokalitách, kde se vyskytují bezdomovci. 

V této věci budeme dbát na koordinaci a součinnost s Ministerstvem vnitra ČR, 

Policií ČR a dalšími státními orgány 

Funkci manažera prevence kriminality vykonával do 30. 6. 2016 Ing. Jiří Kohout,  

od 1. 7. 2016 byla na Magistrátu města Přerova zřízena samostatná pracovní pozice 

manažera prevence kriminality, kterou vykonává Bc. Dagmar Krejčířová, DiS. 

Manažer prevence kriminality průběžně mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci ve 

městě Přerově, zpracovává koncepční a programové materiály města z oblasti 

prevence kriminality a sociálně patologických jevů a hodnotí jejich naplňování, 

zajišťuje nebo se podílí na realizaci preventivních projektů a aktivit města, navrhuje k 

realizaci vhodná preventivní opatření, koordinuje činnosti projektů města Přerova v 
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oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů (oblast primární, sekundární 

a terciární prevence). 

Od května 2015 působí v našem městě 4 asistenti prevence kriminality a 1 mentor, 

jejichž činnost je financována z dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva 

vnitra ČR. Od ledna 2016 přibyli ve městě další 4 asistenti prevence kriminality, kteří 

jsou financováni částečně z prostředků Úřadu práce ČR prostřednictvím nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti a částečně spolufinancováni z prostředků města. 

Činnost těchto asistentů koordinuje další mentor. Projekt Asistent prevence kriminality 

byl ve městě Přerově realizován i v r. 2017, díky němuž působí ve městě 8 asistentů 

prevence kriminality a 2 mentoři, kteří na jejich činnost dohlížejí. Asistenti prevence 

kriminality jsou financováni z dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva 

vnitra ČR, z prostředků Úřadu práce ČR prostřednictvím nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti a částečně spolufinancováni z prostředků města. 

Hlavní náplní asistentů prevence kriminality je sociálně terénní činnost, a to formou 

průběžného monitorování situace v sociálně vyloučených oblastech, a v rámci své 

osobní  

a místní znalosti a přirozené autority působit na nepřizpůsobivé osoby z řad 

romského etnika a zabránit tak narušování veřejného pořádku nebo občanského 

soužití. Jejich působení by sekundárně mělo vést i ke zmírňování nezanedbatelného 

negativního napětí mezi majoritní společností a romským etnikem. V rámci potřeby 

úzce spolupracují  

s městskou i státní policií, Magistrátem města Přerova, Úřadem práce Přerov  

a neziskovými organizacemi ve městě. 

 

Asistenti prevence kriminality (září 2017) 

 

 
 Budeme nabízet spolupráci a podporu organizacím, pracujícím v sociálně 

vyloučených lokalitách – např. Charita, Armáda spásy, Člověk v tísni atd. 

Manažer prevence kriminality integruje neziskové organizace v Pracovní skupině 

prevence kriminality, kde si členové vyměňují informace a kooperují při zajištění 

projektů v sociální a preventivní oblasti. Město při své činnosti spolupracuje s 

nestátními neziskovými organizacemi (konzultace, účast v pracovních skupinách - 

bytová koncepce, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb atd.). 

Pracovní skupina prevence kriminality složená ze zástupců samosprávy, státní 

správy, městské policie, orgánů činných v trestním řízení a neziskových organizací na 

svých pravidelných jednáních projednává koncepční materiály z oblasti prevence 
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kriminality, navrhuje preventivní opatření v rámci města, řeší otázku nezaměstnanosti 

v sociálně vyloučených lokalitách, činnost asistentů prevence kriminality a podílí se 

na koncepčních záměrech města v rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti. 

Pracovní skupinu prevence kriminality svolává a koordinuje manažer prevence 

kriminality. 

V pracovní skupině prevence kriminality jsou přítomni zástupci těchto nestátních 

neziskových organizací působících v sociálně vyloučených lokalitách: Oblastní 

charita Přerov, Člověk v tísni, o.p.s., o. s. KAPPA-HELP, Armáda spásy. 

Komplexním materiálem, který si klade za cíl sjednotit prvky prevence kriminality  

a společensky nebezpečných a nežádoucích jevů na území města Přerova a zaměřit 

preventivní aktivity a projekty tak, aby vedly ke snížení kriminality ve městě Přerově  

ke zkvalitnění života Přerovanů, je Strategie prevence kriminality města Přerova na 

období 2017 – 2021.       
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VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 Deklarujeme, že názory občanů města a jeho místních částí pro nás budou vždy 

na prvním místě při plánování a budování veřejného prostoru 

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo několik veřejných projednání – např. byla 

projednávána koncepce revitalizace sídliště Trávník, lidé mohli diskutovat o obnově 

parku na náměstí Svobody, zúčastnit se prezentace a vyjádřit se k novému využití 

areálu v Tržní ulici. Veřejně projednáván byl také strategický plán nebo záměry na 

možné využití hotelového domu Strojař. V místní části Dluhonice se uskutečnilo 

veřejné shromáždění k dopravní problematice. Lidé mají možnost s radnicí 

komunikovat prostřednictvím Přerovského rádce – proběhlo již 7 anket. Občané mají 

také možnost využívat systém Problem Report, prostřednictvím kterého mohou 

upozornit na závady a problémy v ulicích města. V roce 2016 se uskutečnila veřejná 

shromáždění v místních částech Penčice a Čekyně, věnované přípravě projektové 

dokumentace na kanalizaci a ČOV. V Lověšicích měli občané možnost diskutovat 

např. o veřejné zeleni. V roce 2017 proběhlo veřejné projednání studie na revitalizaci 

sídliště Budovatelů, kde si sami občané na konci projednání mohli prostřednictvím 

ankety vybrat, která ze tří představených variant se jim jeví jako nejlepší (výsledky 

ankety budou mít 25% podíl na celkovém výsledku). 

ODKAZ NA PROBLEMREPORT: 

o na webu města 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/urad-on-line/problemreport.html  

o průklik do aplikace mimo web 

https://mawis.hrdlicka.cz/epr/homepageFiling.aspx?mtbcode=PRV 

 

   
Fotografie z veřejného projednávání k tématu Revitalizace sídliště Budovatelů II. etapa.  

 
 Budeme podporovat projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí 

 

o Zpracovává se projekt regenerace panelového sídliště Budovatelů. 

o V roce 2017 proběhla realizace revitalizace parku na náměstí Fr. Rasche. 

o Jsou zpracovány územní studie pro Kozlovice a Žeravice. 
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o Je zpracován projekt na XIII. etapu regenerace panelového sídliště 

Předmostí. Upraveno bylo okolí hřbitova, přemístěn byl pomník Jana Husa od 

kostela svaté Máří Magdalény do nového parčíku. 

o Je realizována cyklostezka Velká Dlážka. 

o Připravuje se dokumentace k investiční akci na odkanalizování místní části 

Čekyně. V současné době probíhá řízení k povolení stavby.  

 

 Budeme motivovat občany k důslednému třídění a tím k výraznému snižování 

zbytkového komunálního odpadu 

Dne 20. listopadu 2014 Rada města Přerova na své 2. schůzi zřídila usnesením č. 

20/2/13/2014 „Pracovní skupinu pro optimalizaci systému nakládání s komunálním 

odpadem“ (kromě příslušného náměstka primátora jsou zde zastoupeni další členové 

ZM, odbory SÚaŽP, majetku a ekonomiky a TSMPr.). Pracovní skupina zahájila svou 

činnost v prosinci 2014 podle následujícího plánu pro první pololetí 2015: 

o zajištění distribuce odpadových nádob 240 litrů na biologicky rozložitelný 

odpad všem domácnostem v rodinné zástavbě (ve všech částech města); 

o zajištění distribuce kompostérů a kompostovacích sil občanům, kteří si o ně 

v rámci dotazníkové akce požádali (většinou Přerov-III – XIII); 

o příprava a realizace osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem; 

o úprava svozu komunálního odpadu a současné posílení sběrné sítě tříděného 

odpadu v rodinné zástavbě; 

o rozšíření sítě míst pro bezplatné vydávání tašek na třídění komunálního 

odpadu; 

o podrobná analýza stávajícího systému nakládání s komunálním odpadem 

(KO) na území města; 

o podrobné vyhodnocení vývoje nákladů na provoz systému za posledních 5 let 

a návrh podrobného exaktního postupu výpočtu nákladů; 

o zapojení dalších sběren papíru a kovů na území města Přerova do systému 

města; 

o zpracování a vydání nové obecně závazné vyhlášky o nakládání 

s komunálním odpadem. 

 

Ve 2. pololetí 2015 pracovní skupina pokračuje ve své činnosti se zaměřením na: 

o průběžné vyhodnocování provozu systému, včetně podnětů veřejnosti; 

o návrh konkrétních opatření postupného snižování množství zbytkového 

komunálního odpadu a související osvětovou kampaň; 

o přípravu podkladů pro zpracování plánu odpadového hospodářství města. 

 

Plošné zavedení sběru biologicky rozložitelného odpadu ve městě, včetně 

domácností, bylo natolik úspěšné, že již v roce 2016 byly zahájeny přípravné práce 

na rozšíření kapacity městské kompostárny. 

Těsně před dokončením je zpracování plánu odpadového hospodářství města, 

kterým se po schválení stanoví ukazatele pro postupné zvýšení podílu separace 

komunálního odpadu, zvýšení jeho materiálového využití a ukončení skládkování 

směsného (resp. zbytkového) odpadu do konce roku 2023. 
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Speciální kontejnery na rostlinný odpad a oleje 

 
 Uspořádáme k otázce výstavby ZEVO (spalovny) na území města nejpozději do 

konce roku 2016 referendum – tomu bude předcházet objektivní informovanost 

o spalovnách a skládkách pevného odpadu, zajistíme odbornou veřejnou 

diskuzi 

Zastupitelstvo svým usnesením 1078/23/13/014 ze dne 28. dubna 2014 – číslo 

usnesení 78/11/11/2012 – schválilo změnu usnesení přijatého na 11. zasedání 

konaném dne 16. dubna 2012 tak, že nový text zní: 

„Ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí 

vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na 

vyhlášení místního referenda v této věci v souladu s příslušnými právními 

předpisy.“ Toto usnesení stále platí. 

Město vstoupilo do spolku Odpady Olomouckého kraje, který bude koordinátorem 

hospodaření s odpady na území kraje.   

V současné době v žádných zpracovaných a projednávaných materiálech není 

uvažováno se zřízením ZEVO na území města. Ve spolku má město svého zástupce, 

který se průběžně na práci spolku spolupodílí a má k dispozici relevantní informace. 

Pokud se situace změní ve smyslu přijatého usnesení, bude naplněno.  

 

 Prověříme možnosti využití podzemních kontejnerů místo stávajících 

kontejnerových stání 

Na základě informací z města Šumperku došlo k prověření možnosti využití 

podzemních kontejnerů v Přerově. Rada města Přerova uložila odboru koncepce a 

strategického rozvoje zpracovat koncepci zavádění podzemních kontejnerů. Odbor 

rozvoje zmapoval 393 stávajících nadzemních kontejnerových stání, ze kterých vybral 

30 lokalit, ve kterých by bylo možné umístit podzemní kontejnery bez omezení. 

V těchto 30 lokalitách by podzemní kontejnery nahradily veškeré stávající nadzemní 

kontejnery na separovaný i směsný odpad. V dalších 25 lokalitách by z hlediska 

prostorového nebo technického by náhrada byla částečná. Zejména nádoby na 

bioodpad a směsný odpad by musely zůstat v nadzemních odpadových nádobách.  

Na základě koncepce a průzkumu spokojenosti s podzemními kontejnery u jiných 

měst, kde jsou podzemní kontejnery prioritně budovány v městských památkových 

zónách, odbor rozvoje navrhl vybudování 2 pilotních podzemních kontejnerových míst 

v ul. Máchově a Kratochvílově (ochranná pásma městské památkové zóny). 

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům a nízké provozní ekonomice u malého 
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počtu podzemních kontejnerů Rada města nepřijala usnesení ve věci schválení 

koncepce a vybudování pilotních podzemních kontejnerů. 

 Budeme řešit problematiku snížení prašnosti a hluku v prostoru města 

Jak již z dřívějších analýz vyplývá, že zdrojem prachu ve městě v době zvýšených 

koncentrací je průmyslové znečištění v Moravskoslezském kraji, zatímco za 

normálního stavu „přirozené“ znečištění z okolní krajiny. To, co způsobuje prašnost v 

ulicích, je především opakované zviřování prachu na zpevněných plochách (větrem a 

dopravou). Je zpracováno zadání územní studie zeleně Přerova (kvalitní, vhodně 

rozmístěná zeleň ve městě a okrajových částech výrazně eliminuje nejen sekundární 

prašnost, ale i uliční hluk). 

Město intenzivně jedná a aktivně se podílí na urychlení zahájení výstavby dopravních 

staveb vedoucích ke snížení zatížení města automobilovou dopravou (průpich, 

dálniční obchvat). 

 

 Přijmeme vyhlášku o regulaci hluku ve městě 

Nový návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem byl předložen na 17. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova konané dne 16. 5. 2016. Účelem tohoto návrhu mělo 

být vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem a stanovení povinností za 

účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který 

umožňuje klidné a pokojné soužití občanů ve městě. Zastupitelstvo města Přerova 

tento návrh obecně závazné vyhlášky po dlouhotrvající diskusi neschválilo.  

V současné době se pracuje na dalším návrhu vyhlášky. Poté, co v říjnu 2016 nabyla 

účinnosti novela přestupkového zákona, bylo rozhodnuto zařadit do této vyhlášky 

také výjimky – kulturní, společenské a sportovní akce, které přesáhnou 22. hodinu a 

mají celoobecní význam.  

 

 Vypracujeme pro území města a jeho místních částí koncepci zeleně  

Vzhledem k finanční, administrativní i časové náročnosti bylo od pořizování 

těchto studií ustoupeno. Naopak bylo rozhodnuto o pořízení územní studie 

veřejných prostranství k.ú. Žeravice a Kozlovice, která byla spolufinancována 

z prostředků EU. 

 

 Budeme iniciovat pravidelná setkávání zástupců průmyslových podniků 

s občany za účelem informovanosti o modernizaci a ekologizaci jejich 

výrobních provozů 

Na podzim roku 2015 se v Městském domě konalo setkání zástupců města se 

zástupci významných podnikatelských subjektů. 12. dubna 2017 se v Městském 

domě podnikatelé opět setkali s představiteli Přerova.   
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Setkání s podnikateli 

 
 Prosadíme, aby v době smogových situací ve městě byla veřejná autobusová 

doprava provozována zdarma 

S účinností od 20. března 2015 Rada města Přerova vydala vnitřní předpis č. 2/2015, 

o informování veřejnosti a opatřeních v případě zvýšených koncentrací znečišťujících 

látek v ovzduší, kterým se v článku II odstavci 2 zavádí preventivní opatření s cílem 

omezit provoz osobních automobilů a pohyb osob v znečištěném ovzduší po dobu 

trvání tzv. Situace II, kdy je zavedena bezplatná přeprava cestujících v městské 

autobusové dopravě na území města Přerova. 

 

 Omezíme další zabírání zemědělské půdy a veřejné zeleně pro účely vzniku 

průmyslových zón; naopak podpoříme přestavby nevyužitých domů a areálů ve 

městě 

Rada si svým usnesením 668/24/4/2015 vyhradila pravomoc rozhodovat o 

vyjádřeních k výstavbě nových nákupních center a zón v příslušných řízeních podle 

zvláštních právních platných předpisů – a to s ohledem na to, aby nedocházelo 

k nadměrnému zabírání zemědělské půdy.  
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VII. SOCIÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ MĚSTO 
 

 Budeme usilovat o možnost zlepšení dostupnosti sociální péče všem občanům, 

včetně zlepšení zdravotnických pohotovostních služeb – budeme podporovat 

vznik a provoz nových sociálních služeb jako je chráněné a podporované 

samostatné bydlení a odlehčovací služba 

Byl zpracován a schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě 

Přerově pro období let 2016 – 2019, ze kterého plynou cíle a opatření týkající se 

zachování provozu a rozvoje sociálních služeb pro následující skupiny obyvatel: 

senioři; osoby se zdravotním postižením; rodina, děti a mládež; osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a etnické menšiny. Dokument zahrnuje také cíle a opatření pro 

rozvoj navazujících aktivit tak, aby byl zajištěn provázaný systém péče o danou 

cílovou skupinu. Vedle aktivit vedoucích k naplnění stanovených cílů podporujeme 

také mimopřerovské poskytovatele, aby byla zajištěna dostupnost potřebných 

sociálních služeb. V současné době je připravován Akční plán rozvoje služeb na 

území města Přerova 2018-2019.  

 

 Navrhneme program „Senioři co nejdéle v domácím prostředí“ - jako 

nejlevnější a nejlidštější způsob péče o seniory 

Na území města je vytvořena síť služeb a aktivit, které napomáhají seniorům zůstat 

co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Mezi nejvýznamnější služby patří 

pečovatelská služba, která je ve městě poskytována především prostřednictvím 

příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. Organizace rozšířila 

provozní dobu pečovatelské služby i na večerní hodiny a víkendy. Služby jsou 

poskytovány v době od 7.00 do 20.00 hod. včetně víkendů a svátků, případně dle 

domluvy s uživateli služby. V rámci fakultativních služeb je mj. zavedena možnost 

zapůjčení mechanické polohovací postele. Sociální služby města Přerova, p.o. v roce 

2017 rozšířily cílovou skupinu u poskytované služby Denní pobyt (denní stacionář) o 

cílovou skupinu Senioři. Pečující osoby, které se rozhodly pečovat o své blízké 

seniory, mají možnost v pracovní dny seniora umístit do tohoto ambulantního zařízení 

a je jim tak umožněno skloubit péči o svého blízkého rodinného příslušníka 

s uplatněním na trhu práce. 

Město Přerov má ve svém vlastnictví cca 300 bytů zvláštního určení – bytů v domech 

s pečovatelskou službou, kde mohou senioři za snížené nájemné bydlet v nájemním 

bytě. Kritéria pro poskytnutí těchto bytů byla upravena ve smyslu zpřístupnění 

možnosti využít tohoto podporovaného bydlení širší skupině seniorů. Nájemní bydlení 

s pečovatelskou službou umožní život v domácím prostředí a eliminuje potřebu 

umístění v pobytové službě.  

Novou službou, kterou město provozuje a která si našla oblibu u seniorů, je služba 

Senior taxi. Tato služba umožňuje prostřednictvím dostupné přepravní služby 

navštívit lékaře či úřady v případech, kdy cestování městskou hromadnou dopravou 

je pro ně problémové.  

V roce 2017 pokračuje realizace domácí hospicové služby poskytované organizací 

Oblastní charita Přerov. Jedná se o odbornou komplexní péči o nemocné v 

konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již není účinná. Nabízí podporu rodinám, 
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které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí. 

Péče je poskytována s respektem k potřebám nemocného a jeho blízkým. 

Mezi další služby, které pomáhají seniorům zvládat problémy, jež přináší seniorský 

věk, a které město Přerov podporuje finančně i zvýhodněným nájmem nebytových 

prostor, jsou služby osobní asistence nebo sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením poskytované nestátními neziskovými organizacemi. 

Navazující a podporovanou aktivitou je dále dobrovolnická služba. 

Přestože jsou vyvíjeny aktivity pro rozšíření stávajících terénních a ambulantních 

služeb, jsou senioři, jejichž rodinní příslušníci nemají možnost se o své nemohoucí 

blízké postarat. S ohledem na skutečnost, že stávající domov pro seniory eviduje 

velký počet žádostí o umístění, město Přerov činí kroky vedoucí k rozšíření kapacity 

stávajícího domova pro seniory formou dostavby nového pavilonu. Dále usilujeme o 

zřízení Domova Alzheimer v Přerově (domova se zvláštním režimem) jv objektu 

Chemoprojekt. V současné době jednáme se zájemcem o podmínkách úplatného 

převodu daného objektu a poskytování registrované sociální služby. Tento zájemce 

má zkušenosti s provozováním domovů se zvláštním režimem a při poskytování této 

sociální služby klade důraz na aktivizační činnosti s jednotlivými uživateli domova. 

Město Přerov prostřednictvím oddělení sociální prevence a pomoci realizuje 

preventivní a vzdělávací aktivity určené pro seniory. Významnou akcí, která je 

každoročně realizována, je Senior sympozium. Oddělení sociální prevence a pomoci 

vyhledává klienty sociální práce v seniorském věku v jejich přirozeném prostředí, 

provádí posouzení životní situace klienta s cílem udržet seniory co nejdéle v 

domácím prostředí. Poskytuje také poradenství a pomoc při uplatňování nároku na 

dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, pro občany zdravotně 

znevýhodněné a příspěvku na péči, nemocenského a důchodového pojištění.  

   

      
Fotografie ze Senior Symposia, které se konalo 4. října 2017 v Městském domě 

 

 
 Prověříme možnost, aby dohled v sociálně vyloučených lokalitách zajišťovali 

také romští asistenti prevence kriminality, romští domovníci a jejich asistenti 

Od května roku 2015 působí v Přerově 4 asistenti prevence kriminality.  

Od ledna roku 2016 přibyli ve městě další 4 asistenti prevence kriminality. 

Od ledna 2017 působí ve městě Přerově 8 asistentů prevence kriminality a 2 mentoři. 

V rámci dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a za finanční 

spoluúčasti města byla od května 2017 zřízena pozice Domovník – preventista s 

cílem zlepšit bezpečnostní situaci v domě v sociálně vyloučené lokalitě s přímou 

vazbou na asistenty prevence kriminality, posílit osobní odpovědnost občanů za 
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dodržování základních bezpečnostních standardů a Domovního řádu. Domovník - 

preventista vykonává svoji činnost v lokalitě Jižní čtvrť II/5, II/13 v domech v majetku 

města. 

 
 Podpoříme u městských organizací vznik pracovních míst pro zdravotně 

postižené 

V KIS zaměstnáváme 2 zaměstnance se ZTP.   

V rámci Magistrátu města Přerova vznikla 1 pracovní pozice, na kterou byla 

s Úřadem práce v Přerově uzavřena dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v 

rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. I na rok 2017 jsou uzavřeny 

s Úřadem práce v Přerově uzavřena dohody o vytvoření pracovních příležitostí v 

rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na 4 pracovní 

místa Asistentů prevence kriminality.  

 

 Navrhneme systém prostupného sociálního bydlení pod dohledem domovníků 

a s heslem: „Plať, dodržuj pořádek a budeš bydlet“ 

Dne 15. 3. 2016 nabyl účinnosti nový vnitřní předpis o hospodaření s obecními byty, 

který zcela změnil systém přidělování obecních bytů. Bytový fond byl rozdělen na 

byty sociální, dostupné a byty obsazované formou výběrového řízení.  

Pro jednotlivé kategorie bytů byla nastavena motivující kritéria tak, aby byla zajištěna 

prostupnost mezi jednotlivými stupni. Dále realizujeme projekt tréninkového a 

krizového bydlení.  
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VIII. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

 Budeme podporovat školu otevřenou, komunikativní a bezpečnou 

 

Bezpečnost:  

Ředitelé škol zvýšili bezpečnost vstupu do škol – byla provedena reorganizace 

vyzvedávání dětí ze školy, namontovány kamerové systémy (Hranická, U tenisu, 

Velká Dlážka, Trávník), posílen dozor na chodbách a u vchodu do budovy, popř. 

zřízena pozice vrátného (Hranická, Želátovská – dotováno z Úřadu práce jako místo 

VPP). Mateřské školy Optiky a U Tenisu instalovaly nové systémy kontrol vstupů a 

ZŠ a MŠ Hranická a MŠ Kratochvílova získaly dotace na vybudování monitorovaného 

vstupu prostřednictvím kamerového systému, TV monitorů a přenosných telefonů. 

 

Komunikace:   

Školy organizují akce nejen pro žáky a jejich rodiče, ale často i pro širokou veřejnost, 

jedná se o akce pro předškoláky, jarmarky, pochod, kulturní vystoupení, zahradní 

slavnosti apod. Tím vším se aktivně zapojují do veřejného života ve městě. Přehled 

akcí jednotlivých škol a školských zařízení je čtvrtletně zveřejňován na webu města. 

Dále ZŠ Trávník připravila projekt pro seniory, žáky, rodiče a veřejnost, jehož cílem 

bylo posílení vzájemné tolerance, respektu, principu solidarity a soudržnosti u 

nejmladší a nejstarší generace v rámci města Přerova (podpořeno z grantového 

programu města – oblast sociální). 

 

Všechny základní školy zřizované statutárním městem Přerovem navázaly bližší 

spolupráci s Domy s pečovatelskou službou (dům pro seniory), a převzaly 

patronát nad konkrétním domovem. Spolupráci při zajišťování vystoupení žáků škol 

pro seniory budou koordinovat vedoucí okrsků Pečovatelské služby a zástupci 

Domovů pro seniory. Vzájemná užší spolupráce bude ku prospěchu všech 

zainteresovaných stran.  

 ZŠ U Tenisu - DPS Fügnerova 1, Přerov, 

 ZŠ Boženy Němcové - DPS Mervartova 9, Přerov, 

 ZŠ Svisle - DPS Jižní čtvrť I/25, Přerov, 

 ZŠ Za Mlýnem - DPS U Žebračky 18, Přerov, 

 ZŠ Velká Dlážka - DPS Na hrázi 2255/32 a DPS U Strhance 13, Přerov, 

 ZŠ Trávník - DPS Trávník 1, Přerov, 

 ZŠ Želatovská - DPS Kabelíkova 14a (Optiky), 

 ZŠ a MŠ Hranická - Tyršova 68, Přerov – Předmostí. 

 

Otevřenost:  

Zahájili jsme zveřejňování smluv a účetních závěrek na webových stránkách škol. 

Pravidelně se pořádají dny otevřených dveří v mateřských a základních školách. V 

roce 2017 vstoupil v platnost § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého mají příspěvkové 

organizace povinnost sestavit rozpočet, to je plán výnosů a nákladů a střednědobý 

výhled rozpočtu, které jim schvaluje zřizovatel. Dle § 28 a) výše uvedeného zákona, 

jsou příspěvkové organizace povinny zveřejnit jak návrhy rozpočtu, tak i návrhy 



PLÁN PRO PŘEROV 2014 -2018 „Zúčtování k 30.11. 2017 
 

30 
 

střednědobých výhledů rozpočtu, a to nejméně 15 dnů před jejich projednáváním 

zřizovatelem na svých stránkách. Následně musí schválené rozpočty i střednědobé 

výhledy rozpočtu příspěvkové organizace zveřejnit na svých stránkách do 30 dnů po 

jejich schválení zřizovatelem. 

 

 Zavedeme volitelnou výuku anglického jazyka již od 1. třídy 

Aktuální situace: 

Výuka cizího jazyka v základních školách je povinná pro žáky od 3. ročníku. Dvě 

základní školy (Želatovská, Trávník) vyučují angličtinu povinně od 1. ročníku. 

V dalších 5 školách mohou děti navštěvovat od 1. třídy zájmový kroužek anglického 

jazyka. 

Výuka angličtiny ve většině mateřských škol v Přerově probíhá. Jedná se o 

nadstandardní aktivitu pouze pro přihlášené zájemce. Je to placená služba - výuku 

zajišťují externí lektoři. 

Daná záležitost je v kompetenci ředitele školy a je součástí školního vzdělávacího 

programu dané školy. 

 

 Prosadíme polytechnickou výuku a pěstitelské práce 

Probíhá modernizace výuky praktického vyučování ve školních dílnách a vznik 

venkovních učeben základních škol zřizovaných městem – a to jako důležitý faktor 

zvýšení motivace žáků ke studiu technických oborů. 

 

 Budeme podporovat i děti mimořádně nadané a handicapované 

Všechny základní a mateřské školy se zapojily do projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony), jehož cílem je usnadnit implementaci 

inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.  

Projekty jsou realizovány po dobu 24 měsíců a finanční podpora koresponduje 

s počty žáků jednotlivých škol (např. ZŠ Trávník obdržela 1. 757.002,-Kč). 

ZŠ a MŠ Hranická realizuje projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – výzva č. 02_15_007, Inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou 

Palackého v  Olomouci, Cyrilometodějskou teologickou fakultou, s názvem „Příprava 

romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a 

okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb“ 

(ROMSPIDO) v období září – prosinec 2017. 

ZŠ Boženy Němcové je zapojena do projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj 

(KIPR), jehož cílem je podpora školy při zavádění principů inkluzivního vzdělávání 

prostřednictvím posilování kompetencí pedagogických pracovníků školy. Projekt je 

schválen pro období od 19. 6. 2017 až 28. 2. 2019. 

Dne 9. listopadu 2015 proběhla v Městském domě veřejná diskuse k tématu 

inkluzivního vzdělávání. Akci organizoval spolek Pavučinka s podporou města.  

 

Dne 18. 10. 2017 se konal v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP 

Přerov ve spolupráci s Magistrátem města Přerova workshop na téma Vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřený zejména na poruchy chování 

žáků. Na této vzdělávací akci odborníci z oblasti vzdělávání, sociální, psychologické 

sdíleli své zkušenosti a hledali možnosti řešení dané problematiky.   
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Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov (MAP) byl zahájen v dubnu roku 

2016. Město Přerov obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2.925.460 Kč. 

Rada města Přerova schválila zařazení investičních záměrů škol a školských zařízení 

zřízených statutárním městem Přerovem a investičních záměrů škol a školských 

zařízení sídlících v objektech města do seznamu investičních priorit, který je součástí 

Strategického rámce MAP do roku 2023. Strategický rámec MAP do roku 2023, 

včetně investičních priorit, prošel již druhou aktualizací. Ve 3. čtvrtletí roku 2017 

proběhlo několik vzdělávacích akcí pro ředitele a učitele zapojených škol a institucí. 

Současně započaly práce na zpracování Akčního plánu pro rok 2018, který bude 

schválen na konci roku 2017 Řídícím výborem projektu MAP. 

 

ZŠ Želatovská se oficiálně stala členem spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. 

Rada města finančně podpořila projekt ZŠ a MŠ Hranická - „Pětidenní sportovní 

JUDISTICKÝ týden pro děti“. 

Rada města schválila financování trenérů ve třídách se sportovním zaměřením ZŠ Za 

Mlýnem. 

    
Scholar 2017. Cena vyzdvihuje šikovné děti z přerovských základních škol. 

 

Rada města schválila sportovní zaměření MŠ Kouřilkova, která se snaží využít 

výhodné dostupnosti zimního stadionu a městské sportovní haly a společně 

s partnery HC ZUBR PŘEROV z.s. a Základní školou Želatovská vstupuje do projektu 

„Sportujeme s kamarády“. 

Rada města schválila zaměření odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Hranická - 

mateřské školy v Čekyni na keramické tvoření. 

 

Rada města schválila MŠ U Tenisu projekt „Hrajte s námi minitenis“ zaměřený na 

komplexní a harmonický vývoj mladého člověka pomocí sportovních pohybových 

aktivit s hlavním zaměřením na sport tenis. Projekt je realizován ve spolupráci s 

Tenisovou školou Huťka  Doseděl s.r.o. 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí koncepci zaměření ZŠ U Tenisu na sportovní 

všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 2023 a 

schválilo pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy, správce haly 

a uklízeče haly. 
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 Zaměříme se na zlepšování technických a materiálních podmínek škol 

Jsou zpracovány projektové dokumentace za účelem zařazení do ITI  

 

1.1.7 – Zlepšení parametrů vzdělávací soustavy ZŠ  

-      Modernizace výuky praktického vyučování ve školních dílnách a vznik 

venkovních učeben základních škol zřizovaných městem jako důležitý faktor zvýšení 

motivace žáků ke studiu technických oborů 

Snahou tohoto projektu je zkvalitnit rozvoj polytechnického vzdělávání a manuální 

zručnosti žáků základních škol v Přerově. Výuka ve školních dílnách a na školních 

pozemcích je, případně bude součástí školních vzdělávacích programů zapojených 

škol. 

Odbor řízení projektů a investic v roce 2017 připravil 8 projektů na modernizaci 

infrastruktury základních škol v rámci projektů ITI pro oblast školství, na tři již byly 

podány projektové záměry, a to školy: 

 ZŠ Za mlýnem -  vybudování víceúčelové venkovní učebny  

 ZŠ a MŠ Hranická - rekonstrukce polytechnické učebny – dílny, výtvarné 

výchovy a keramiky  

 ZŠ Svisle – rekonstrukce dílen, vznik venkovní učebny a arboreta 

 

Byla dokončena příprava projektů zařazených do druhé etapy realizace v rámci 

projektů spolufinancovaných z ITI v oblasti školství. 

 ZŠ U Tenisu – modernizace školní dílny, rozšíření venkovní učebny pro 

výuku Světa práce - pěstitelství 

 

-     Modernizace výuky v odborných učebnách základních škol zřizovaných městem 

jako důležitý faktor zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných oborů a jazyků.  

Cílem projektu je podchytit zájem žáků o studium přírodovědných oborů a jazyků již 

na základní škole a zvýšit kvalitu výuky v odborných učebnách. 

Rada města Přerova uložila svým usnesením č. 2773/70/6/2017 Odboru řízení 

projektů a investic připravit projektové záměry a žádosti o dotace na projekty 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro 8 základních škol z Integrovaného 

regionálního operačního programu, v souladu s výzvou ITI Olomoucké aglomerace. 

Do 8. výzvy ITI SC 2.4 - Zkvalitnění infrastruktury základních škol byly podány 3 

žádosti o dotace na projekty modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ J.A.Komenského Předmostí.  

Na straně poskytovatele dotace proběhlo věcné hodnocení žádostí a kontrola 

přijatelnosti všech tří projektů a projekty nyní čekají na závěrečné vyhodnocení a 

doporučení k financování. 

*Součástí těchto projektů bylo: 

 ZŠ Za mlýnem -  rekonstrukce zeměpisné učebny, konektivita školy a 

bezbariérové úpravy  

 ZŠ a MŠ Hranická – vznik digitální jazykové učebny, rekonstrukce učebny 

přírodovědných předmětů, matematická učebna, konektivita školy a 
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bezbariérové úpravy  

  ZŠ Svisle – zřízení multimediální a přírodovědné učebny, konektivita školy a 

bezbariérové úpravy  

 

Během listopadu až prosince 2017 Olomoucká aglomerace připravuje vyhlášení 

další výzvy ITI na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol. Odbor PRI 

předpokládá, že do této výzvy budou podány žádosti na zbývajících 5 projektů. 

Zastupitelstvo města konané 21. 11. 2017 schválilo záměry zadat veřejné zakázky 

s názvy: 

 „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy 

Němcové 16“ -  rekonstrukce odborných učeben, bezbariérové úpravy 

objektu a vnitřní konektivita. 

 „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“  - 

rekonstrukce čtyř odborných učeben včetně elektroinstalace, bezbariérové 

úpravy objektu a vnitřní konektivita,  

 „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 

5“ – vybudování multimediální učebny včetně elektroinstalace, bezbariérové 

úpravy objektu a vstupu a internetová konektivita učeben,   

 „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“ - 

rekonstrukce učebny fyziky, bezbariérové úpravy objektu i vstupu a vnitřní 

konektivita. ,  

 „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 

8“ – vybudování dvou multimediálních učeben , bezbariérové úpravy objektu 

i vstupu a vnitřní konektivita. 

 

2.4. – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotní učení 

-      Krok za krokem k inkluzivnímu vzdělávání na základních školách zřizovaných 

městem Přerov 

Cílem projektu je zajistit základní předpoklady pro úspěšné nastartování inkluzivního 

vzdělávání v přerovských základních školách. V rámci projektu budou ve školách 

vybudovány výtahy nebo plošiny pro imobilní žáky a bezbariérový vstup do školních 

budov. Relaxační místnosti škol budou vybaveny příslušným speciálním zařízením 

pro rehabilitaci a relaxaci. 

Tento projekt vyhovoval podmínkám výzvy k ITI SC 2.4 - Zkvalitnění infrastruktury 

základních škol a bezbariérovost je řešena současně s modernizací odborných 

učeben a konektivitou jako nedílná součást projektových dokumentací jednotlivých 

základních škol. 

 

-      Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, podpora sociální inkluze 

v mateřských školách zřízených městem Přerov 

V rámci projektu MAP se předpokládá zbudování osobního výtahu v MŠ 

Komenského, dále zateplení MŠ Kozlovská a Dvořákova.  

Mezi projekty začleněné do MAP s vyšší prioritou pro rok 2017 byly zařazeny 

projektové dokumentace k rekonstrukcím školních zahrad (včetně herních prvků a 

venkovních učeben) MŠ U Tenisu (Henčlov), MŠ Optiky (Kozlovice), MŠ Čekyně, MŠ 
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Vinary, MŠ Pod skalkou, MŠ Komenského, MŠ Újezdec (Lověšice), MŠ Dvořákova. 

V roce 2017 se vyčlenily z rozpočtu města nemalé finanční prostředky, které byly 

použity zejména na dokončení výměny oken v objektech všech MŠ a obnovu 

zastaralého vnitřního vybavení všech MŠ. V roce 2018 budou další finanční 

prostředky použity na nezbytné opravy v objektech ZŠ.  

 

 Zvýšíme důraz na zdravou výživu ve školním stravování 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 se zapojilo do projektu "Zdravá 

školní jídelna". Tento přináší rady, recepty a příručky, které pomáhají sladit 

s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky projektu se lze inspirovat u těch 

nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát 

Zdravá školní jídelna.  

Zařízení školního stravování nyní usiluje o získání certifikátu. Zařízení školního 

stravování – provozovna Kozlovská 44, která vaří pro děti ze 7 mateřských škol, 

získala v roce 2016 certifikát Zdravá školní jídelna. 

 

Zařízení školního stravování v rámci dietního stravování poskytuje žákům z 

mateřských, základních a středních škol dietu bezlepkovou, šetřící, diabetickou a 

diabeticko-bezlepkovou. 

 

Ve IV. čtvrtletí roku  2017 ZŠS připravilo pro své strávníky jídelníčky na téma 

„Halloween“, „Den svatého Martina“, Mikulášská nadílka“. Ve spolupráci s Asociací 

školních jídelen realizuje projekt „Dny evropských kuchyní“, které jsou zaměřeny na 

zdravé stravovací návyky jednotlivých zemí EU.  

 

 

 Podpoříme profesní růst pedagogů mateřských a základních škol 

Zapojení škol do inkluzivního vzdělávání bude podpořeno projektem Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Přerov. 

 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

se stala partnerem Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání. 

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ohrožených 

předčasným odchodem ze vzdělávání, dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v rámci dvou témat: předškolní vzdělávání a prevence školní úspěšnosti. 

ZŠ a MŠ se postupně zapojují do výzvy č. 02_16_22  z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekty v rámci této výzvy jsou 

financovány 100 % ze strany poskytovatele dotace (tzn. s nulovou spoluúčastí 

žadatele/zřizovatele školy) a nevyžadují udržitelnost. Projekt bude realizován od 1. 2. 

2017 do 31. 1. 2019. Tato výzva umožňuje předkládání projektů v systému tzv. 

„šablon“ a pro školy jsou k dispozici následující aktivity: 
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1. Personální podpora ZŠ/MŠ  

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ/MŠ 

3. Mimoškolní rozvojové aktivity ZŠ 

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

5. Usnadňování přechodu dětí mezi MŠ a ZŠ 

 

Projekt MAP se soustřeďuje na posílení dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblastech, které tito pracovníci preferují.  

 

   
Setkání s Michalem Pospíšilem, učitelem ze Základní školy U tenisu, 

vítězem celorepublikové soutěže o nejoblíbenějšího učitele roku 2016 

 
 Zajistíme, aby výběrová řízení na místa ředitelů základních škol nepodléhala 

stranickým či jiným zájmům - musí být objektivní a nezávislá 

Prozatím žádná výběrová řízení neproběhla.  

Konkursní řízení na místa ředitelů základních škol upravuje vyhláška MŠMT č. 

54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Tato 

vyhláška stanoví, kdo je členem předmětné konkursní komise. Členy komise určené 

zřizovatelem budeme volit tak, aby neměli osobní ani jiný poměr k uchazečům.  

 

 Podpoříme organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí 

Byl zaveden nový dotační program, zaměřený na děti a mládež do 18 let. 

 

 Budeme podporovat vznik inkluzivní školy rodinného typu s alternativními 

metodami vzdělávání při zachování stávajících základních škol  

Při tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) je jedním z prioritních 

(povinných) opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem a Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita. 

Oblast inkluzivního vzdělávání je součástí projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

ORP Přerov, který byl úspěšně zahájen v dubnu roku 2016. 
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IX. KULTURA, VOLNÝ ČAS A SPORT 
 

 Vytvoříme - na základě veřejné diskuze a v souladu s místními předpoklady a 

zvyklostmi - podmínky pro celkový kulturní a sportovní rozvoj města, začneme 

tvořit kulturu i jako ekonomickou komoditu města Přerova 

Vyhlásili jsme „Dotační program města na podporu sportu a volného času“. 

Podporujeme spolupráci námi zřízených škol s přerovskými sportovními kluby.  

Statutární město Přerov poskytlo SK Přerov dotaci ve výši 6.300.000 Kč na stavební 

úpravy stávajícího zázemí pro sportovce. Akce byla dokončena v roce 2017 a zázemí 

je řešeno pomocí samostatných unimobuněk, v nichž vznikly šatny, kabiny, sklady 

sportovního nářadí a náčiní, sociální zařízení pro sportovce i veřejnost, sprchy, 

umývárny, prádelna a sušárna, technická místnost a rychlé občerstvení. Nové 

prostory budou sloužit sportům jako je fotbal, atletika, volejbal, lukostřelba, tenis a 

americký fotbal. 

 

Podporujeme provoz gymnastické haly při ZŠ U tenisu. Zastupitelstvo města vzalo na 

vědomí koncepci zaměření ZŠ U Tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj 

pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 2023 a schválilo pravidla a rozsah 

financování nákladů učitele tělesné výchovy, správce haly a uklízeče haly. 

 

ZŠ Želatovská se oficiálně stala členem spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. a v přípravné 

fázi je projekt na výstavbu hokejbalového hřiště v areálu základní školy. 

Zastupitelstvo města schválilo sportovní zaměření ZŠ Želatovská na lední hokej, 

financování trenérů a nákladů na udržitelnost sportovního vybavení. 

 

MŠ Kouřilkova v rámci své profilace vytváří podmínky pro sport nejmenších dětí se 

zaměřením zejména na hokej a atletiku. 

 

MŠ U Tenisu realizuje ve spolupráci s Tenisovou školou Huťka  Doseděl s.r.o. od 

roku 2017 projekt „Hrajte s námi minitenis“ zaměřený na komplexní a harmonický 

vývoj mladého člověka pomocí sportovních pohybových aktivit s hlavním zaměřením 

na sport tenis.  

 

Spolku FBC Přerov byla zastupitelstvem města schválena individuální investiční 

dotace ve výši 340.000 Kč na pořízení rozkládacího sportovního povrchu do 

víceúčelové sportovní haly TJ Spartak Přerov. Rozkládací sportovní povrch bude 

k dispozici nejen pro potřeby florbalu a házené, ale i pro ostatní sporty (minikopaná 

aj.). 

 

Zastupitelstvo města pod podmínkou předložení rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z MŠMT ČR  

 schválilo spolufinancování výstavby zastřešení stávajícího házenkářského 

hřiště spolku SK Žeravice do výše 3.260.000 Kč.  

 schválilo spolufinancování výstavby tenisové haly spolku TK PRECHEZA 

Přerov do výše 4.000.000 Kč 
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V rámci projektu MAP požadujeme rekonstrukce školních hřišť (ZŠ Za Mlýnem a ZŠ 

U Tenisu) a zahrad mateřských škol. 

 

Kulturní a informační služby jsou samostatným ekonomickým subjektem, který pro 

město zabezpečuje aktivity v oblasti kultury (v rámci hlavní činnosti) a dále hostinské 

činnosti (v rámci doplňkové činnosti). Při svém působení fungují tak, aby jejich 

hospodaření bylo co nejefektivnější a daňově nejvýhodnější.  

Každoročně je vyhlašován „Dotační program města na podporu kultury“.  

S ohledem na kritiku přistoupilo město ke změně konceptu vánočních oslav a 

vysoutěžila pořadatele Vánočních trhů Přerov, který na své náklady zabezpečuje 

kompletně vánoční trhy a kulturní program. Město zajišťuje kácení a kotvení stromu a 

novoroční ohňostroj. 

V důsledku opakující se ztráty z restauračního zařízení Městský dům se po zvážení 

různých možností město rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na pronájem restaurace 

a kavárny, včetně potřebného zázemí a vybavení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno, 

termín doručení nabídek je stanoven na 8.12. 2017  

Provozování Kina Hvězda probíhá bez problémů, pozitivně je hodnoceno zejména 

rozšíření nabídky pro dětského diváka - dopolední promítání s dílničkami, promítání 

ve svátečních dnech. 

 

 Navrhneme nová pravidla pro městské granty a přímé podpory na základě 

jasného a spravedlivého rozdělování 

Na 9. zasedání zastupitelstva 7. září 2015 byl vyhlášen dotační program pro rok 

2016, byla stanovena nová pravidla  - usnesení 261/9/6/2015. 

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 19. 9. 2016 byly vyhlášeny 

dotační programy na rok 2017, kritéria byla upravena pro jednotlivé oblasti a 

v souladu s platnou legislativou byly upraveny podmínky dotačního programu.   

Dotační program města na rok 2018 byl pro všechny oblasti navýšen oproti 

původnímu rozpočtu dotačního programu pro rok 2017 o 2.156.200 Kč.  

 

 Dosáhneme stabilního prostředí financováním přerovských sportovních klubů - 

s důrazem na práci s mládeží, vytvoříme prostředí podporující spolufinancování 

sportovních činností  

Dotační program v oblasti sportu je prioritně zaměřen na děti a mládež. 

 

 „Rozhýbeme“ Přerov výstavbou finančně nenáročných sportovišť pro všechny 

generace, více otevřeme školní hřiště veřejnosti 

Ve spolupráci s Prague International Marathon byl v Přerově realizován projekt 

zaměřený na rekreační běhání - FreeRun. Cílem projektu je umožnit lidem běhání na 

volně přístupných běžeckých tratích, umožnit jim setkávání a společné výběhy, 

nabídnout lidem jednoduchou a levnou možnost pohybu od chůze až po běh. Díky 

propojení s mobilní aplikací mohou lidé soutěžit s dalšími běžci.  

Vznikla velmi oblíbená venkovní posilovna v Michalově. Další posilovací sestava je 

od léta roku 2016 na Laguně.  

Základní školy Trávník, Velká Dlážka, Svisle a Želatovská mají předaná 

k hospodaření zrekonstruovaná školní hřiště, která v rámci své hlavní činnosti 
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zpřístupňují k užívání veřejnosti za přítomnosti správce hřiště. Provozní doba otevření 

těchto sportovišť veřejnosti je zveřejněna ne webu města.   

 

Na hřišti ZŠ Trávník byly instalovány posilovací prvky – rovněž přístupné veřejnosti. 

Sociální služby města Přerova vybudovaly hřiště pro seniory, které je přístupné široké 

veřejnosti z řad seniorů.  

 

    
          Venkovní posilovna v parku Michalov  

 

 
 Prověříme možnost zřízení víceúčelové sportovní haly jako soutěžního i 

tréninkového prostředí pro děti, mládež i dospělé 

Město Přerov má městskou sportovní halu (ul. Petřivalského) ve správě společnosti 

Teplo Přerov a.s. Městská sportovní hala je vhodná pro volejbal, basketbal, nohejbal, 

florbal i jiné sporty. Ostatní sportoviště podporujeme prostřednictvím dotačního 

programu města.    

 

 Navrhneme vytvoření místa – kreativního centra – pro tvůrčí aktivity, občanů, 

zejména začínajících umělců 

I když kreativní centrum zatím nemá „pevnou“ adresu, přesto se v roce 2017 podařilo 

dostat do městského prostoru kreativní aktivity, do nichž se zapojili samotní občané 

různého věku. V dubnu byly velikonočně vyzdobeny některé autobusové zastávky, 

v září se otevřely dvorky v centru města, které prezentovaly nejen samotnou 

architekturu vnitrobloků, ale i umění a zájmy občanů. V listopadu na náměstí TGM 

proběhla akce zvaná Land Art, díky níž vznikl z přírodních materiálů 

„koberec“ pokrývající plochu náměstí. V roce 2017 – v roce stého výročí narození 

přerovského básníka Josefa Kainara, se ve městě konaly koncerty, lidé měli možnost 

přepisovat do speciální knihy jeho verše, na webu města byla vyhlášena fotograficko-

básnická soutěže – a vrcholem oslav byla akce nazvaná Večeře pro Kainara, kdy byl 

v ulicích v centru Přerova prostřen stůl, kde mohli lidí hodovat a poslouchat pásmo 

písní a veršů. 
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Přerovské dvorky a Večeře s Kainarem 10. 9. 2017 

   

   
Fotografie z akce Land Art  – přírodní koberec 1. 11. 2017 

 

 
 Zodpovědně prověříme všechny možnosti přemístění městské knihovny, pro 

tento účel budeme hledat dotační prostředky, případně vytvoříme finanční 

rezervu 

Finanční rezerva k tomuto účelu vytvářena není. Výstavba knihoven není 

momentálně ze známých dotačních fondů podporována. 

Aktuálně není vyhlášen dotační titul na podporu výstavby nové knihovny. Městská 

knihovna ze svého rozpočtu v roce 2016 vyměnila ve stávajícím objektu na 

Žerotínově náměstí část oken a opravila zídku, která byla v havarijním stavu.  

Projekt s názvem - Vybudování vzdělávacího centra a knihovny, byl zařazen do MAP 

ORP Přerov.  

 

 Navrhneme a vytvoříme novou koncepci kultury a prezentace města Přerova 

Radou zřízená Komise pro cestovní ruch a kulturu se zabývala na svých jednáních 

komplexně kulturou v Přerově. V květnu 2015 doporučila, aby bylo na magistrátu 

vytvořeno marketingově zaměřené oddělení pro oblast kultury a cestovního ruchu. 

Rada uložila tajemníkovi, aby se tímto doporučením zabýval.  Za účasti tajemníka a 

vedoucí Kanceláře primátora se tato problematika několikrát prodiskutovávala na 

jednáních komise, komise předložila návrh kompetencí a pracovní náplně takového 

oddělení. Na základě tohoto návrhu byla provedena „inventura“ činností, 

souvisejících s kulturou a cestovním ruchem jak na magistrátě, tak i v příspěvkové 

organizaci Kulturní a informační služby města Přerova (kterou si město zřídilo právě 

za účelem zabezpečování těchto aktivit). Ze zpracovaného a na komisi také 

projednaného materiálu vyplynulo, že převážná část aktivit, navrhovaných komisí do 

kompetencí nově zřízeného oddělení, je zabezpečována prostřednictvím Kanceláře 
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primátora a KIS. V souvislosti se snižováním počtu pracovníků na magistrátu došlo 

rovněž ke změnám v náplních práce jednotlivých odborů. To se projevilo i v Kanceláři 

primátora, kdy veškeré aktivity, související s kulturou a cestovním ruchem (vyjma 

propagačních předmětů), jsou od října 2015 realizovány prostřednictvím oddělení 

komunikace a vnějších vztahů. Rozsah aktivit KIS zůstává zachován a aktuálně je 

upravován dle požadavků a potřeb města.  

Průběžně pracuje pracovní skupina pro zabezpečení oslav, která se zabývá 

programem městských oslav a pietních vzpomínkových akcí.   

Od 1. 12. 2016 příspěvková organizace KIS provozuje Kino Hvězda. Cílem je, aby 

kino sloužilo občanům jako kulturně společenské centrum. Provozování Kina Hvězda 

probíhá bez problémů, pozitivně je hodnoceno zejména rozšíření nabídky pro 

dětského diváka 

   

 

   
Vánoce 2017 na náměstí T. G. Masaryka  

 

K prezentaci města Přerova lze uvést, že byla vyhlášena soutěž na jednotný vizuální 

styl města Přerova. Soutěž byla ukončena, avšak logo města vybráno nebylo.  
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X. MÍSTNÍ ČÁSTI 
 

 Zřídíme od 1. 2. 2015 v místních částech Přerova místní výbory  

Splněno, na Ustavujícím zasedání zastupitelstva 10. listopadu 2014 byly zřízeny 

místní výbory ve všech místních částech (usnesení 9/1/9/2014), personální obsazení 

bylo vyřešeno na 3. zasedání Zastupitelstva dne 2. února 2015 - usnesení 

68/3/9/2015. 

 

 Zajistíme na jednání Rady města Přerova - v záležitostech, týkajících se 

příslušných místních částí - účast předsedů místních výborů, rovněž zajistíme 

účast odpovědných zástupců místních výborů ve výběrových komisích pro 

vyhodnocení veřejných zakázek pro místní části 

Některé záležitosti, které se dotýkají místních částí a jejich občanů, jsou 

projednávány ve Výboru pro místní části (např. návrh hlukové vyhlášky), v tomto 

výboru jsou řešeny také některé problémy – stížnosti na hluk v Kozlovicích, petice 

v Lověšicích apod. Na jednáních výboru pro místní části jsou diskutovány také 

koncepční záležitosti – např. veřejná zeleň, podpora výstavby infrastruktury, 

financování místních částí apod.  

K problematice opravy komunikací a k petici kozlovických občanů byla na příslušné 

jednání rady přizvána předsedkyně výboru místní části Kozlovice. V místních částech 

Penčice a Čekyně se uskutečnila v roce 2016 veřejná shromáždění, na kterých byl 

občanům představen projekt kanalizace, získali přímo od projektantů odpovědi na 

svoje otázky.  

 
 Zvýšíme finanční příspěvek, o kterém může rozhodovat místní výbor pro rok 

2015, změníme systém financování místních částí od 1. 1. 2016 

V rozpočtu 2015 byl finanční příspěvek vyčleněný pro jednotlivé místní části ve výši 

1 000 Kč/obyv. V rozpočtu 2016, 2017 byl navýšen na částku 1 300 Kč/obyv. 

V návrhu rozpočtu na rok 2018 byla částka navýšena o 350 Kč/obyv. s tím, že tyto 

finanční prostředky budou zahrnuty do rezervy rozpočtu na opravu místních 

komunikací v místních částech.  


