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Úvodní slovo náměstka primátora 
 

 
 

Závěrečný účet a výroční zpráva za rok 2017 

poskytuje podrobnou informaci o hospodaření města 

v daném roce. Díky zodpovědnému a promyšlenému 

přístupu skončilo hospodaření přebytkem ve výši 

téměř 140 mil. Kč. Z následujících přehledů, tabulek 

a grafů je zřejmá detailní skladba příjmů a výdajů, lze 

z nich vyčíst informace o městských fondech, investi-

cích, účelových transferech i zadluženosti města – 

tedy o tom, jak město nakládalo se svým rozpočtem, 

který po úpravách dosáhl výše 1 miliardy 340 tisíc 

korun.   

Rozklikávací rozpočet, transparentní účet či 

průběžně zveřejňované smlouvy nad 50 tis. Kč 

umožňují průběžně sledovat a kontrolovat využívání 

finančních prostředků. Pro ilustraci mohu uvést, že do 

oblasti sociální a zdravotnické šlo 8,8 % celkových 

výdajů, doprava si vyžádala zhruba 18,5 %, školství 

„spolykalo“ 11,5 % výdajů. A pochopitelně mohu 

pokračovat – kultura 4,6 %, tělovýchova a zájmové 

činnosti téměř 3,3 %, životní prostředí 6,5 % a další.    

I v roce 2017 město vyhlásilo dotační program 

a podpořilo subjekty působící v oblasti kultury 

částkou 2,0 mil. Kč, v oblasti sportu a volného času 

11,3 mil. Kč, ve sféře sociálních služeb a zdra-

votnictví 3,3 mil. Kč. Poskytli jsme také dotace na 

podporu exteriérů památkově významných staveb 

(150 tis. Kč) environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty (455 tis. Kč).  

 

 

 

 

 
Významným kritériem dobrého hospodaření 

jsou podle mého názoru investiční akce. A rok 2017 

byl v tomto směru úspěšný. Jenom za ty „velké“ 

investice jsme utratili téměř 92 mil. Kč. Jako příklad 

mohu uvést revitalizaci hradního příkopu a hradeb 

(1,4 mil. Kč), opravu střešní krytiny na základní škole 

B. Němcové (2,9 mil. Kč), 12. etapu regenerace síd-

liště v Předmostí (5,3 mil. Kč) cyklostezku a chodník 

Velká Dlážka (5,8 mil. Kč), rekonstrukci komunikace 

v Kainarově ulici (3,2 mil. Kč), energetická opatření 

v Městském domě (11,9 mil. Kč). A tak bych mohl 

pokračovat výčtem celé řady dalších akcí – rekon-

strukcí chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, 

demolicí objektů ve Škodově ulici nebo revitalizací 

parku na nám. Fr. Rasche. 

Zahájena byla také příprava celé řady význam-

ných investičních akcí, které budou teprve realizovány 

(např. Dluhonské mosty, energetická opatření Domu 

s pečovatelskou službou U Žebračky 18, stavební 

úpravy kina Hvězda) a zejména jsme pokračovali 

v náročné přípravě akcí, na které chceme získat 

dotace z tzv. integrovaných teritoriálních investic 

Olomouckého kraje, zaměřené zejména na moder-

nizaci našich základních škol.  

Nezanedbávali jsme ani kulturu. Vydali jsme 

4 knihy – Josef Kainar a Přerov, František Rasch 

a vzpoura v boce Kotorské (autor J. Lapáček), 

Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova (kolektiv 

autorů), Procházka zapomenutým Přerovem 

(P. Sehnálek). Spolu s Přerovany jsme si připomněli 

100. výročí od úmrtí našeho významného rodáka, 

básníka a muzikanta Josefa Kainara. Kromě 

tradičních hodů a nově pojatých oslav Vánoc se velmi 

vydařily akce, při nichž ožily některé přerovské 

dvorky; v rámci LandArt byla plocha náměstí TGM 

pokryta kobercem vytvořeným kreativními Přerovany 

z přírodních materiálů; děti si díky akci S úsměvem 

do školy užily radostně první den školy; senioři svůj 

svátek oslavili na Senior Sympoziu apod. 

Pochopitelně záběr aktivit, které také ovlivňují 

městské finance, byl daleko širší – vysoutěžili jsme 

nového autobusového dopravce, zavedli odtahovou 

službu a senior taxi, otevřeli uživatelům internetu 

prostorová data, jednali o využití Strojaře nebo mož-

nosti vybudování domova pro lidi s Alzheimerovou 

nemocí. Scházeli jsme se s lidmi a zajímali se o jejich 

názory, vyhlašovali jsme různé soutěže a ankety apod. 

To všechno jsou ale pouze příklady aktivit, 

kterými chceme stále zlepšovat podmínky pro život 

v Přerově. Rok práce a života města však nejde 

vtěsnat na jednu stránku… 

 
 

 
 

Ing. Petr Měřínský  


