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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  
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USNESENÍ z 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. května 2018 
 

(č. 1121/39/4/2018) 
 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

 a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2017, včetně příloh 

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

s celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad, 

 

 b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova  

k 31.12.2017, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2017 dle přílohy č. 13. 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala materiál na své 91. schůzi dne 02.05.2018 a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Povinnost zpracování závěrečného účtu územního samosprávného celku vyplývá z příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Důvodová zpráva: 

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zpracoval Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova, na základě podkladů 
jednotlivých odborů, organizací a účetních výkazů, návrh Závěrečného účtu a výroční zprávy 
statutárního města Přerova za rok 2017 (dále jen závěrečný účet). 
 
Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje: 
� analýzy a rozbory rozpočtového hospodaření roku 2017, 
� Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, 
� vyúčtování finančních vztahů (transferů) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 
� návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací, 
� návrh finančního vypořádání statutárního města Přerova za rok 2017. 

 
Odpovědnost primátora za včasné objednání přezkumu hospodaření města dle § 103 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla splněna uzavřením Smlouvy        
o vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Přerova, účetní a metodické poradenství 
dne 29.11.2016 mezi statutárním městem Přerov a společností TOP AUDITING, s. r. o. Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech 
města. 
 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA V ROCE 2017 
 
Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2017 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 12.12.2016, ve výši 

� příjmy                  751 343 600 Kč 
� výdaje                  720 317 600 Kč 
� financování            31 026 000 Kč 

a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí 
nad 500 tis. Kč roku 2017, kdy došlo k navýšení rozpočtu z původních 66,2 mil. Kč na částku 
406,0 mil. Kč (bez projektových dokumentací). K jejich financování byly převedeny zejména finanční 
prostředky nevyčerpané k tomuto účelu v roce 2016, značná část zůstatku hospodaření města               
a zapojena část úvěru. 
 
Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2017 v příjmové i výdajové části, včetně 
financování a fondů, výše 1 572 158 400 Kč (forma tabulek, v nichž jsou vedeny rozpočty 
jednotlivých fondů samostatně a celkový součet ovlivňují konsolidované položky a financování). 
Ve struktuře dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných 
svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12 M (dále jen výkaz) po konsolidaci dosahoval upravený 
rozpočet v příjmové části výše 841 542 478,42 Kč, ve výdajové části výše 1 340 609 428,42 Kč           
a financování činilo 499 066 950,00 Kč. 
 
Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2017 skončilo přebytkem ve výši 
139 670 276,58 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 4 – 
 

 

Hospodaření statutárního města Přerova v roce 2017 

(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

 druhové třídění 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2017 rozpočet 2017 k 31.12.2017 

 třída 1 - daňové příjmy 578 962,0  597 139,8  675 512,9  113,1 

 třída 2 - nedaňové příjmy 152 065,6  117 233,1  124 953,5  106,6 

 třída 3 - kapitálové příjmy 20 039,0  6 292,5  8 227,2  130,7 

 třída 4 - přijaté transfery 277,0  120 877,1  120 877,1  100,0 

 celkové příjmy 751 343,6 841 542,5 929 570,7 110,5 

 třída 5 - běžné výdaje 687 756,3  936 355,1  707 989,6  75,6 

 třída 6 - kapitálové výdaje 32 561,3  404 254,3  81 910,8  20,3 

 celkové výdaje 720 317,6 1 340 609,4 789 900,4 58,9 

     

 provozní rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2017 rozpočet 2017 k 31.12.2017 

 běžné příjmy 731 304,6 826 279,9 912 373,4 110,4 

 z toho daňové příjmy 578 962,0  597 139,8  675 512,9  113,1 

            nedaňové příjmy 152 065,6  117 233,1  124 953,5  106,6 

            provozní transfery 277,0  111 907,0  111 907,0  100,0 

 běžné výdaje 687 756,3  936 355,1  707 989,6  75,6 

 provozní přebytek     204 383,8   

     

 kapitálový rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2017 rozpočet 2017 k 31.12.2017 

 kapitálové příjmy 20 039,0  15 262,6  17 197,3  112,7 

 z toho příjmy z prodeje 

majetku 
20 039,0  6 292,5  8 227,2  130,7 

            kapitálové transfery 0,0  8 970,1  8 970,1  100,0 

 kapitálové výdaje 32 561,3  404 254,3  81 910,8  20,3 

 kapitálový deficit     -64 713,5   

     

 výsledek hospodaření 

 (rozpočtový) 
    139 670,3   

 

 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 5 – 
 

 

Dosažení kladného rozpočtového výsledku hospodaření bylo ovlivněno provozní částí rozpočtu. 

Z uvedených dat je zřejmé, že plnění příjmů v provozní části rozpočtu přesáhlo úroveň upraveného 

rozpočtu o 10,4 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 75,6 % upraveného rozpočtu. Přestože 

čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 20,3 % upraveného rozpočtu, byl v této části 

vykázán deficit, protože výše kapitálových příjmů zdaleka nedosáhla objemu realizovaných výdajů. 

Výše uvedené rozdělení na běžné a kapitálové výdaje vyjadřuje členění dle platné rozpočtové skladby, 

zatímco dle vnitřních předpisů Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov a Zásady postupů a pravidel při pořizování stavebních investic SMPr jsou 

vyčleněny veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota bez 

DPH přesahuje 500 tis. Kč. Tak se běžně stává, že v tabulce akcí nad 500 tis. Kč jsou zařazeny akce, 

které jsou zaúčtovány jako běžné výdaje (v roce 2017 se z hlediska vyšších finančních objemů jednalo 

například o opravy komunikací, předlažby chodníků, opravy volných bytů, výměnu střešní krytiny       

a servisní podporu projektu IOP 09). 

 

 
 

 

Stav finančních prostředků na běžných účtech města k datu 31.12.2017 dosahoval výše 544 075,8 tis. 

Kč. Účty fondů vykazovaly celkový zůstatek ve výši 8 360,4 tis. Kč. 

 

 

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
 

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2017 dosáhl výše 841 542,5 tis. Kč a byl plněn 

ve výši 929 570,7 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 110,5 %. Plnění jednotlivých druhů příjmů je 

uvedeno v následující tabulce a grafu. 
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Struktura příjmů v roce 2017 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

  rozpočet 
upravený 

rozpočet 

skutečnost 

k 31.12.2017 
% 

 daňové příjmy 578 962,0  597 139,8  675 512,9  113,1 

 nedaňové příjmy 152 065,6  117 233,1  124 953,5  106,6 

 kapitálové příjmy 20 039,0  6 292,5  8 227,2  130,7 

 přijaté transfery 277,0  120 877,1  120 877,1  100,0 

 celkem 751 343,6 841 542,5 929 570,7 110,5 

 

 
 

 

Také v roce 2017 byla ekonomika České republiky ve velmi dobré kondici, hrubý domácí produkt 

vzrostl za celý rok o 5,4 %. Již tradičně byl růst tažen výrobou automobilů a exportem za přispění 

růstu investic firem a domácí spotřeby. I další základní indikátory potvrzovaly příznivý stav české 

ekonomiky - nízká inflace, vysoká zaměstnanost a rostoucí platy v podnikatelském i veřejném sektoru. 

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

obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2017 také hospodaření územních rozpočtů 

skončilo výrazným přebytkem, který byl tvořen výhradně růstem vlastních příjmů1. Tomuto trendu 

odpovídalo i plnění daňových příjmů města. Absolutní výše těchto příjmů však může být případně 

zkreslena meziročním dorovnáním od finančního úřadu (např. inkaso státního rozpočtu v závěru 

prosince je obcím zasláno až na počátku roku následujícího), což komplikuje vyhodnocování               

a meziroční porovnání. 

 

                                                      
1 vlastní příjmy obcí - daňové, nedaňové a kapitálové 
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Z hlediska plnění příjmové části rozpočtu se rok 2017 vyvíjel velmi příznivě. Ve finančním vyjádření 

rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností představoval částku 88,1 mil. Kč. Nejmarkantněji se 

na tomto navýšení, a to objemem 78,4 mil. Kč, podílelo plnění daňových příjmů, zejména pak těch dle 

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

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

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

na 112,7 % upraveného rozpočtu. 

 

 
 

 

Ve skutečnosti město obdrželo na daních 571,2 mil. Kč, což je v porovnání s rokem předcházejícím     

o 43,5 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 64,2 mil. Kč. Na základě vývoje v průběhu 

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

Konečný objem těchto příjmů byl mimořádně příznivý. 

Největší nárůst ve vztahu ke skutečnosti roku 2016 zaznamenala daň z přidané hodnoty, a to o 28,8 

mil. Kč. Vývoj inkasa této daně byl v roce 2017 zásadně ovlivněn změnou rozpočtového určení daní 

ve prospěch obcí a také opatřeními etablovanými v letech 2016 a 2017 – zavedení kontrolního hlášení 

a elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé      

v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od března 2017 také maloobchod                

a velkoobchod. 

Výrazné zvýšení zaznamenala také daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, a to o 18,1 mil. Kč. Meziroční růst byl dán především vysokou úrovní zaměstnanosti, růstem 

mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a navýšením platů zaměstnanců v rozpočtové sféře. 
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1111
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze závislé činnosti a funkčních požitků
102 981,4 101 093,5 101 685,6 118 852,3 136 999,9

1112
 Daň z příjmů fyzických osob

 ze samostatné výdělečné činnosti
6 756,8 8 004,4 9 062,0 9 191,9 3 616,1

1113
 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.

 výnosů (vybíraná srážkou)
9 906,1 11 184,6 11 876,9 11 994,4 11 856,1

1121  Daň z příjmů právnických osob 97 418,6 107 012,0 110 235,2 123 938,0 126 236,8

1211  Daň z přidané hodnoty 208 093,7 217 714,3 216 093,3 227 208,9 255 999,5

1511  Daň z nemovitostí 33 741,1 35 760,3 35 780,5 36 550,9 36 482,3

458 897,7 480 769,1 484 733,5 527 736,4 571 190,7

2016

Vybrané daňové příjmy 2013-2017
(skutečnost v tisících Kč)

20172013

                    c e l k e m 

pol. 20152014

 
 

 

 
 

 

Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2017 do rozpočtu města částkou ve výši 

31,2 mil. Kč, tj. v obdobné výši jako v roce 2016. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve výši 27,6 mil. Kč. U ostatních místních poplatků se jednalo o podstatně nižší částky 

pohybující se v rozmezí od 1,5 mil. Kč (poplatek ze psů) do 0,8 mil Kč (poplatek z ubytovací 

kapacity). Významným podílem přispěly do příjmů města také daň z hazardních her a zrušené odvody                  

z výherních hracích přístrojů a loterií a podobných her, které celkově dosáhly objemu 35,6 mil. Kč, 

což představuje oproti roku 2016 snížení o 1,0 mil. Kč. Důvodem poklesu byl zejména postupný 
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úbytek  počtu herních zařízení povolených Ministerstvem financí do 30.12.2015, tj. přede dnem nabytí 

účinnosti  OZV č. 1/2014, kterou byl provoz loterií a jiných podobných her na celém území města 

zakázán (platnost posledních vydaných povolení končí v 12/2019). Tuto skutečnost nezvrátil ani fakt, 

že od 04.11.2016 do 31.12.2017, kdy na území města byla účinná OZV č. 2/2016, byl nově umožněn 

provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her ve zvlášť k tomu určených hernách (kasinech), 

které se nacházejí mimo centrum města, a to do 31.12.2018 a rovněž ani změny ve zdanění hazardu od 

01.01.2017 dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nahradil zákon č. 202/1990 Sb.,       

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Nezanedbatelnou část příjmů 

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

města Přerova v roce 2017 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku 14,5 

mil. Kč, přičemž nejvyšší díl přinesly dopravně - správní agendy, a to v objemu 7,4 mil. Kč. Podíl 

daňových příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 72,7 %. 

Nedaňové příjmy tvořily 13,4 % z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše 

125,0 mil. Kč a byly plněny na 106,6 % upraveného rozpočtu. Objemově největším a tedy                    

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

dosáhly hodnoty 50,2 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím vzrostly o 0,4 mil. Kč. Z dalších 

položek stojí za zmínku například příjmy získané za prodej dřeva ve výši 11,5 mil. Kč, příjmy z podílů 

na zisku a dividend ve výši 4,7 mil. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 5,0 mil. Kč, 

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 31,9 mil. Kč, z nichž část tvoří účelové příjmy od 

firmy EKO-KOM za recyklaci odpadů ve výši 5,9 mil. Kč a především pak přijaté zálohy na služby 

spojené s bydlením v částce 24,7 mil. Kč. K významným položkám pak lze přiřadit splátky půjčených 

prostředků do rozpočtu města, které celkově činily 2,4 mil. Kč, a to vratky předfinancování 

ozdravných pobytů od základních škol a splátky návratné finanční výpomoci od Přerovské rozvojové, 

s. r. o. 

Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 8,2 mil. Kč, tj. na 130,7 % upraveného rozpočtu, oproti 

roku předcházejícímu zaznamenaly zvýšení o 5,0 mil. Kč. Většinový podíl na těchto příjmech měly 

příjmy z prodeje pozemků, které dosáhly výše 5,5 mil. Kč. Na jejich plnění se podílely i příjmy 

z prodeje nemovitostí a jejich částí (např. výměníkové stanice, kryty) a dar od HC ZUBR Přerov z. s. 

ve výši 0,5 mil. Kč na realizaci akce „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská“. 

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

příspěvek na výkon státní správy, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prostředky na 

zajištění regionálních funkcí knihoven, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-

právní ochrany dětí, sociální práce asistentů prevence kriminality, činnosti lesního odborného 

hospodáře. Významnou položkou byla, kromě dotace ve výši 26,0 mil. Kč určené pro Sociální služby 

města Přerova na podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje, také částka 

11,2 mil. Kč poskytnutá v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, z čehož částka 

1,5 mil. Kč byla určena na přípravu místního akčního plánu a částka 9,7 mil. Kč příspěvkovým 

organizacím města na realizaci projektů (podpora inkluze, šablony aj.). V porovnání s rokem 2016 

došlo ke zvýšení neinvestičních transferů o 20,7 mil. Kč, a to zejména právě ve spojitosti s posledně 

zmiňovanou dotací, navýšením příspěvku na výkon státní správy o téměř 3,0 mil. Kč a navýšením 

příspěvku pro Sociální služby města Přerova o 2,5 mil. Kč. Město v roce 2017 rovněž obdrželo 

finanční prostředky ve výši 2,6 mil. Kč na demolici bytových domů na ul. Škodova v Přerově. 

Investiční transfery byly přijaty ve výši 9,0 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2016 o 46,0 mil. Kč 

méně. Investiční dotace byly poskytnuty zejména na 12. etapu regenerace sídliště Předmostí (4,0 mil. 

Kč) a zateplení Městského domu v Přerově (3,4 mil. Kč). Vedle přijatých dotací je tu obsažen také 

převod z ostatních vlastních fondů.  
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Přehled přijatých transferů v letech 2013 - 2017 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

       

pol.    2013 2014 2015 2016 2017 

41XX  Neinvestiční přijaté transfery 61 665,4  70 650,8  94 679,9  91 155,9  111 907,0  

42XX  Investiční přijaté transfery 20 361,3  14 527,4  50 359,4  54 980,1  8 970,1  

   C e l k e m 82 026,7  85 178,2  145 039,3  146 136,0  120 877,1  

 

 

 
 

 

 

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 

Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 1 340 609,4 tis. Kč a byly čerpány ve 

výši 789 900,4 tis. Kč, tj. na 58,9 % (vše po konsolidaci). Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily jak běžné, 

tak i kapitálové výdaje, které byly čerpány pouze na 20,3 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání 

běžných výdajů, které činilo 75,6 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno zejména plánovanými 

akcemi oprav a údržby majetku města, které z různých důvodů nebyly v roce 2017 realizovány 

(územní řízení, klimatické podmínky, výběrové řízení apod.) a zdroje na jejich realizaci byly ve 

většině případů převedeny do rozpočtu města na rok 2018. Ve vztahu k upravenému rozpočtu vznikly 

také úspory, např. u výdajů na informatiku a GIS (3,2 mil. Kč), u výdajů na správu (2,8 mil. Kč) nebo 

u výdajů na platy, pojistné aj. zaměstnanců magistrátu (1,9 mil. Kč). 
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Struktura výdajů v roce 2017 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

        

sk.   
skutečnost 

2016 

rozpočet 

2017 

upravený 

rozpočet 

2017 

skutečnost 

2017 

podíl na 

celkových 

výdajích 

skutečnost 

/upravený 

rozpočet 

1 
 zemědělství, lesní 

 hospodářství a rybářství 
1 804,9 2 786,6 3 627,1 1 277,4 0,2% 35,2% 

2 
 průmyslová a ostatní odvětví 

 hospodářství 
46 742,2 52 347,2 65 634,3 52 115,7 6,6% 79,4% 

3  služby pro obyvatelstvo 245 989,1 261 469,1 308 601,0 283 249,3 35,9% 91,8% 

4 
 sociální věci a politika 

 zaměstnanosti 
54 573,3 35 984,9 68 055,5 65 211,4 8,3% 95,8% 

5 
 bezpečnost státu a právní 

 ochrana 
35 980,0 34 455,4 36 217,5 35 250,9 4,5% 97,3% 

6 
 všeobecná veřejná správa 

 a služby 
226 928,7 245 463,7 388 670,0 229 548,7 29,1% 59,1% 

  
 granty, podpory, dotace 

 a dary 
25 305,5 18 007,5 23 841,3 20 264,3 2,6% 85,0% 

  
 projektové dokumentace 

 a akce nad 500 tis. Kč 
109 291,3 69 803,2 445 963,1 102 982,7 13,0% 23,1% 

   výdaje celkem 746 615,0 720 317,6 1 340 609,8 789 900,4 100,0% 58,9% 
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Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 707 989,6 tis. Kč, což oproti roku 2016 představuje 

zvýšení o 64,0 mil. Kč. Vyšší čerpání v roce 2017 bylo patrné zejména u činností podpořených dotací, 

jako byly projekty ZŠ a MŠ v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ – projekty 

využívající zjednodušené vykazování nákladů, projekt MAP, ozdravné pobyty, projekty v rámci 

Programu prevence kriminality, zajištění sociálních služeb prostřednictvím SSMP, dále u oprav 

a údržby majetku města (např. u komunikací, dětských hřišť, veřejného osvětlení, úprav veřejných 

prostranství), u provozních výdajů vymezených v rozpočtu kanceláře tajemníka (zvýšení o 10,5 mil. 

Kč), u výdajů na projektové dokumentace (zvýšení o 5,8 mil. Kč) nebo u výdajů na městskou 

a příměstskou autobusovou dopravu (zvýšení o 1,9 mil. Kč). Navýšení se projevilo také u úhrad, které 

mají ve smlouvách, na jejichž základě jsou příslušné výdaje hrazeny, zakotvenu inflační doložku 

(např. Technické služby města Přerova). 

 

Kapitálové výdaje dle výkazu dosáhly výše 81,9 mil. Kč, což je oproti roku 2016 méně o 20,7 mil. Kč 

a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil jen 10,4 %. Nejvýraznějším kapitálovým 

výdajem roku 2017 byla akce „Energetická opatření Městského domu v Přerově“ (11,9 mil. Kč). Dále 

lze z větších akcí zmínit stále probíhající „Zateplení DPS U Žebračky 18“ (7,2 mil. Kč), „Výkupy 

pozemků pod Zimním stadionem a na Laguně“ (7,1 mil. Kč), „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ 

(5,8 mil. Kč), „Regenerace sídliště Předmostí – 12. etapa“ (5,3 mil. Kč) a další. Podrobný přehled 

výdajů na akce nad 500 tis. Kč je uveden v příloze č. 2. 
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orj.  odbor
upravený

rozpočet 2017

skutečnost

k 31. 12. 2017
%

01X  Kancelář tajemníka (KT) 214 615,4 209 799,1 97,8

02X  Odbor řízení projektů a investic (PRI) 349 195,0 65 367,4 18,7

1XX  Kancelář primátora (KP) 30 659,2 29 361,9 95,8

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 43 303,1 41 228,6 95,2

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 69 453,3 39 502,8 56,9

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 11 765,3 4 279,3 36,4

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 297 116,4 224 819,4 75,7

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 145 848,8 144 774,2 99,3

7XX
 Odbor evidenčních správních služeb

 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)
26 020,8 25 370,6 97,5

8XX
 Odbor stavebního úřadu

 a životního prostředí (STAV)
1 790,1 1 453,9 81,2

9XX  Městská policie (MP) 4 104,1 3 943,1 96,1

 Rezerva 146 738,3 0,0 0,0

1 340 609,8 789 900,4 58,9

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

 
 

 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 14 – 
 

 
 

 

 

DLUHOVÁ SLUŽBA 

 

K datu 31.12.2017 dosahoval zůstatek nesplacených úvěrů částky 172,7 mil. Kč. V porovnání se 

stavem ke stejnému datu roku 2016 došlo ke snížení nesplacených závazků o 37,4 mil. Kč. Úvěry 

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

Počátkem roku 2017 došlo k předčasnému splacení úvěru přijatého od Komerční banky, a. s. formou 

mimořádné splátky jistiny ve výši 4 583 332,97 Kč a byla doplacena půjčka společnosti Teplo Přerov, 

a. s. 

 

V závěru roku 2016 proběhlo výběrové řízení na poskytovatele nového úvěru ve výši do 300 mil. Kč 

se splatností 10 let s tím, že jeho část bude použita na refinancování zůstatku nesplacené části jistiny 

úvěru přijatého od společnosti Dexia Crédit Local a zbylá část na financování akcí nad 500 tis. Kč. Na 

základě výsledku výběrového řízení byla uzavřena úvěrová smlouva s Československou obchodní 

bankou, a. s. a následně byla čerpána částka 190 184 210,44 Kč na splacení výše uvedeného úvěru. 

 

Ukazatel dluhové služby za rok 2017 je výrazně ovlivněn předčasnou splátkou úvěru přijatého od 

Dexia Crédit Local a činí 24,56 %. Výpočet je prováděn v souladu s usnesením vlády ze dne 

12.11.2008 o monitoringu hospodaření obcí, tzn. pomocí šestnácti informativních a dvou 

monitorujících ukazatelů (Algoritmus SIMU) s cílem vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se 

svěřenými veřejnými prostředky. Dluhová služba je však pouze jedním z několika zde uváděných 

ukazatelů. Algoritmus SIMU je uveden v příloze č. 11 a jen pro doplnění uvádíme, že rozvahová data 

nejsou pouze za statutární město Přerov, ale i za zřízené příspěvkové organizace. 

 

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve 

znění pozdějších předpisů, bylo prověřeno, zda výše dluhu města nepřekročila k rozvahovému dni 

60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Výše dluhu města k 31.12.2017 dosahuje 

19 % průměru příjmů.  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 ukazatel dluhové

 služby (v %)

 absolutní výše

 dluhu (v tis. Kč)

4,62

210 045

4,63

251 445383 523360 336362 253373 625324 996

24,56

172 684

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

354 368

14,887,015,785,094,678,83

 
 

 
 

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM PŘEROV NEBO S JEHO 

VÝZNAMNOU MAJETKOVOU ÚČASTÍ 

 

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou v závěrečném účtu územního samosprávného celku, mimo jiné, obsaženy údaje              

o hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. Protože však Závěrečný účet             

a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 budou předloženy Zastupitelstvu města 

Přerova ke schválení na zasedání dne 21.05.2018 a příslušný zákon (č. 280/2009 Sb.) stanovuje pro 

podání přiznání k daním z příjmů a tím i provedení účetní závěrky pro společnosti s ručením 

omezeným i akciové společnosti termín 6 měsíců po uplynutí účetního a zdaňovacího období, přičemž 

zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) stanovuje 

obdobnou lhůtu pro svolání valné hromady, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, budou údaje       

o hospodaření obchodních společností předloženy dodatečně. 

 

Rozbory zpracované příspěvkovými organizacemi jsou do návrhu zapracovány bez významnějších 

úprav. 

 

 

 

 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 16 – 
 

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

podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem došlo k nedočerpání finančních prostředků 

ve výši 96 890 Kč v rámci projektu Asistent prevence kriminality, 22 078 Kč v programu VISK 3 pro 

městskou knihovnu a 1 Kč na Podporu zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 

1. stupně s počtem tříd do pěti. Uvedené částky byly odvedeny počátkem roku 2018. Z příspěvkových 

organizací byla část provozního příspěvku vrácena Sociálními službami města Přerova (1 070 000 Kč) 

a část podpory de minimis vrácena Kulturními a informačními službami města Přerova (50 488,70 

Kč). 

 

Dopravní obslužnost města Přerova je zabezpečena uzavřenými smlouvami. Městskou autobusovou 

dopravu provozuje ARRIVA MORAVA a. s, ze strany města byly na zabezpečení provozu hrazeny 

měsíční zálohy a dopravce prováděl čtvrtletní vyúčtování na základě skutečného dopravního výkonu. 

Po provedení výpočtu roční kompenzace a odečtení poskytnutých záloh byl zjištěn nedoplatek ve výši 

423 345 Kč, který byl v měsíci únoru 2018 uhrazen ze zdrojů příslušného odboru na účet dopravce. 

Příměstské linky byly zajištěny na základě smluvního vztahu s Koordinátorem integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, přičemž město hradilo příspěvek v pravidelných čtvrtletních 

splátkách 779 415 Kč, tj. celkem 3 117 660 Kč. I v roce 2017 byl zajišťován provoz Cyklobusu Bečva 

na základě smluvního vztahu s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. Město poskytlo na jeho provoz 

v měsíci květnu 2017 zálohu ve výši 95 888 Kč, dopravce provedl souhrnné vyúčtování po ukončení 

provozu, tj. v listopadu 2017,  a na kompenzaci mu bylo ve stejném měsíci doplaceno 41 095 Kč. 
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                                929 570 674,67 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             - 789 900 398,09 Kč 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                            + 139 670 276,58 Kč 

 

Byly zapůjčeny dlouhodobé prostředky ve výši                                                      190 184 210,44 Kč 

(refinancování zůstatku úvěru od Dexia Crédit Local a financování akcí nad 500 tis. Kč) 

Byly uhrazeny splátky úvěrů a půjček (včetně mimořádných) ve výši          - 227 544 525,88 Kč 

Nespecifikované příjmy                                                                                                          + 500,00 Kč 

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (např. přenesená daňová povinnost)            719 692,85 Kč 

Výsledek roku 2017, včetně financování                                                                  101 590 768,29 Kč 

 

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob                                                      - 143 606,09 Kč 

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)                              - 118 696,00 Kč 

Zůstatek roku 2017 – po vypořádání, včetně financování                                  + 101 328 193,20 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavy běžných účtů k 31.12.2017 

Základní běžné účty                                                                                                   544 075 781,44 Kč 

Fond sociální                                                                                                                      720 703,08 Kč 

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                            7 580 907,08 Kč 

Fond Útulek pro zvířata                                                                                                     58 758,76 Kč 
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Město Přerov se nachází v srdci Moravy. 

Rozkládá se na obou březích řeky Bečvy 

a je společenským, administrativním 

a kulturním centrem regionu.   

Jeho osídlení sahá až do pravěku – 

nejstarší údobí spadá do starší doby 

kamenné, tedy do paleolitu. Z tohoto 

období bylo nalezeno několik stop 

především v Předmostí, v okolí takzva-

ného Hradiska. Celosvětovou proslulost 

zajistily městu nálezy z období „lovců 

mamutů“, kteří tu pobývali. Pozůstatky pravěké historie si mohou dnešní návštěvníci Předmostí 

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

mnoha tisíci lety žili. 

Nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. Na královské město byl povýšen v roce 1256 

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

Přerov je také právem nazýván městem Blahoslavovým a Komenského – nejvýznačnějších osobností 

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

sousedství dnešního centra města odhalily archeologické vykopávky teprve nedávno. V místě nálezů – 

v ulici Na Marku – byl zpřístupněn Památník jednoty bratrské, který prezentuje nejen nálezy, ale 

i unikátní renesanční cestu, která tu byla odkryta.  

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

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

středověkých hradeb s fortnou a rene-

sančně upravený zámek, ve kterém sídlí 

Muzeum Komenského se svými zajíma-

vými a cennými exponáty – od archeolo-

gických nálezů přes minerály a sbírku 

entomologickou až po expozici dobové 

školní třídy z dob Učitele národů J. A. 

Komenského. Ze zámecké věže je možno 

dohlédnout až do městského parku 

Michalov, který se rozkládá na sedmnácti 

hektarech a od roku 1992 je kulturní 

http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/kulturne-historicke-zajimavosti/mestska-pamatkova-zona.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/kulturne-historicke-zajimavosti/mestska-pamatkova-zona.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/fotografie-z-prerova/prerovsky-zamek.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/fotografie-z-prerova/prerovsky-zamek.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/mestsky-park-michalov/
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/mestsky-park-michalov/
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památkou. Je centrem setkávání, kde se pravidelně konají Promenádní koncerty a další kulturní akce. 

Pro Přerovany je Michalov oblíbeným místem odpočinku, kde mezi vzrostlými stromy a pestroba-

revnými záhony květin příjemně tráví volný čas. Nedaleko parku nabízí pro relaxaci své zázemí areál 

lagun, skatepark, bicrossová dráha i DiscGolfPark. Sportovcům jsou také k dispozici dvě venkovní 

posilovny a malé hřiště pro workout disciplíny.  

Za návštěvu stojí i blízká Ornitologická stanice, v níž je umístěna největší expozice ptáků ve střední 

Evropě. Kousek odtud je Národní přírodní rezervace Žebračka, kterou protíná naučná vlastivědná 

stezka Přerovským luhem. Ta seznamuje návštěvníky s místní flórou a faunou.  

Perlou náměstí TGM je Městský dům. Byl postaven v roce 1897 – v novorenesančním slohu s bohatou 

štukovou výzdobou a prvky secese. Je to kulturní a společenské centrum, kde se konají různá 

divadelní představení, koncerty a společenské akce. Mezi nejvýznamnější hudební akce patří 

Československý jazzový festival s mezinárodní účastí, jehož tradice sahá až do roku 1966. Za vidění 

určitě stojí i Tyršův most od architektky Aleny Šrámkové, jehož součástí jsou tři skulptury – zubra, 

ptáka a stromů.  

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

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

dlouholetou tradici také tenis, fotbal a hokej. Nachází se zde celá řada sportovišť – od krytého bazénu,  

přes fotbalové hřiště, badminton arénu, zimní stadion až po již zmiňovanou Přerovskou rokli. Městem 

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

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

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

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

  

 

 

http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/prirodni-zajimavosti/prerov-laguny.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/prirodni-zajimavosti/prerov-laguny.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/sport-ve-meste/sportovni-zarizeni/skatepark.html
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/sport-ve-meste/sportovni-zarizeni/bikrosova-draha-laguna-bike-team-prerov.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2013/tz-duben-2013/discgolf-prerovane-maji-novy-sportovni-park-ktery-mohou-vyuzivat-zdarma.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/priroda-a-verejna-zelen/narodni-prirodni-rezervace-zebracka.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/environmentalni-vychova-evvo/naucne-vlastivedne-stezky/naucna-vlastivedna-stezka-prerovskym-luhem.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/environmentalni-vychova-evvo/naucne-vlastivedne-stezky/naucna-vlastivedna-stezka-prerovskym-luhem.html
http://www.mdprerov.cz/
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PPaarrttnneerrsskkáá  mměěssttaa  ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  PPřřeerroovvaa  

 

DĚČÍN 

Děčín leží v severních Čechách na soutoku řek Labe a Ploučnice. Stejně jako město 

Přerov je od 1. července 2006 statutárním městem. Řadí se mezi 10 rozlohou 

největších měst v České republice. Počet obyvatel se pohybuje okolo 53 tisíc. Je 

významným železničním a říčním dopravním uzlem. První písemná zmínka o Děčíně 

pochází již z roku 993. Děčín je nejníže položené město v České republice. Jeho 

centrum má nadmořskou výšku 135 metrů nad mořem. Město je centrem Národního 

parku České Švýcarsko, leží na území CHKO Labské pískovce a CHKO České 

středohoří. Děčín ale není zajímavý jen svými přírodními krásami, ale i historickými 

památkami. Bezesporu největší památkou ve městě je zámek, k němuž vede ve skále 

vytesaná silnice ohraničená z obou stran vysokými zdmi – tzv. Dlouhá jízda. Dalšími zajímavostmi jsou staré 

děčínské mosty z 15. a 16. století. K návštěvě také láká turisty i místní obyvatele Děčínská ZOO.  

Na základě smlouvy o partnerství a spolupráci mezi oběma městy probíhají vzájemné návštěvy oficiálních 

představitelů obou měst, zejména při významných kulturních akcích. Dochází rovněž k výměně v oblasti 

umělců a jsou navázány neformální vztahy mezi pracovníky obou magistrátů.  

 

BARDĚJOV 

Bardějov je hospodářské a kulturní centrum horního Šariše s 33 tisíci obyvateli. 

Vznikl na důležité obchodní cestě vedoucí na sever do Polska. První písemná 

zmínka pochází z roku 1241. V roce 1950 byl Bardějov vyhlášen městskou 

památkovou rezervací a nastala intenzívní obnova kulturního dědictví. Za 

záchranu a obnovu kulturního dědictví dostal Bardějov v roce 1986 Evropskou 

cenu udělenou Mezinárodním kuratoriem se sídlem v Hamburku. Tím se město 

zapsalo do seznamu měst, která patří k významným sídlům evropské kultury.       

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

navštívit baziliku sv. Egídia ze 16. století a stejně starou městskou radnici. Součástí města jsou i Bardějovské 

lázně, založené na léčebných účincích minerálních vod. Dějiny lázní sahají až do středověku. 

Spolupráce se slovenským Bardějovem je zaměřená nejen na vzájemné návštěvy oficiálních delegací 

představitelů obou měst při příležitosti významných kulturních akcí a na výměnu umělců.  

 

CUIJK 

Městečko Cuijk se svými 24 000 obyvateli leží na jihu Holandska. Jeho historie se začíná 

psát ještě před narozením Ježíše Krista. První obyvatelé toto místo nazývali Ceuclum. 

Název pravděpodobně pochází ze slova otáčka nebo ohyb a přeneseně znamenal, že řeka 

Maas ve městě Cuijk mění směr toku na západ. Řeka Maas významně ovlivňuje život ve 

městě a je také centrem čtyřdenních oslav, které vrcholí přechodem řeky po speciálně 

vybudovaném pontonovém mostě. Tohoto přechodu se každoročně účastní až 40 tisíců 

návštěvníků z celého světa. Řeka Maas je spojena s jezery, která nabízí vodní plochu           

o velikosti 400 ha. Za raritu města je pokládán větrný mlýn, který byl postaven na vrcholu 

domu v roce 1862. Procházku městem zpříjemní umělecká díla v podobě soch z ocele. Pěkný 

výhled na město i okolí poskytuje radniční věž.  

Do nizozemského Cuijku bývají představitelé města zváni na tradiční přechod řeky Maas, do Přerova 

přijíždějí naši přátelé zejména při příležitosti jazzového festivalu nebo svatovavřineckých hodů, na kterých 

rovněž vystupovali dudáci, kteří měli u návštěvníků hodů dobrý ohlas.  
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Dlouhodobě funguje také organizování výměnných pobytů kulturních, sportovních a zájmových delegací 

občanů – jeden rok odjede cca 40 lidí z Přerova do Cuijku, druhý rok se role hostitelů zase obrátí. Své 

zkušenosti si tak vyměňují a přátelství navazují hudebníci, divadelníci, folklorní umělci, ale také např. 

mažoretky, sportovci různého zaměření či zástupci Rotary klubu, armády, hasičů a nejrůznějších zájmových 

spolků. Svou roli v této spolupráci hraje také holandská Nadace Cuijk – Přerov a místní Nadační fond Přerov 

– Cuijk.  

Od roku 2009 se spolupráce mezi oběma městy rozšířila o partnerské kontakty mezi středními školami. 

 

OZIMEK 

Město Ozimek je situováno v jihozápadním Polsku, 20 kilometrů na východ od města 

Opole. Okres je složen z města Ozimek a 11 vesnic. Severozápadní část okresu 

protíná přítok Odry řeka Mala Panew, která v podobě Turavských jezer obklopuje na 

severozápadě oblast Ozimku.  

Město má okolo 10 tisíc obyvatel. Ve městě mohou návštěvníci vidět nejstarší 

evropský litinový visutý most, který byl postaven v roce 1827. Do roku 1938 stál 

most na významné komunikaci mezi Ozimkem a městem Zawadzkie. Další 

historickou památkou je starý evangelický kostel postavený v roce 1819. Ozimek je 

také dobře znám svými objevy kosterních pozůstatků dinosaurů v oblasti Krasiejów. 

Kosti plazů a obojživelníků, které zde byly nalezeny, pochází z období ranného triasu, což je asi před 230 

miliony let.  

Město Přerov navázalo s polským Ozimkem spolupráci v rámci projektu Interreg IIIa. Polská strana 

vybudovala Dinopark, Přerov v rámci společného projektu realizoval Památník lovců mamutů.  

Obě města spolu ovšem navzájem spolupracují nejen při propagaci obou atraktivit. Každoročně probíhají 

vzájemné návštěvy oficiálních představitelů a uskutečňují se také vzájemné návštěvy a vystoupení umělců. 

Zástupci obou měst se setkávají jak při kulturních, tak i sportovních aktivitách, jsou mezi nimi navázány 

neformální kontakty. 

 

KEDZIERZYN-KOŹLE 

Kedzierzyn-Koźle je součástí opolského vojvodství. Se svými 70 tisíci obyvateli je 

město druhým největším centrem Opolského vojvodství a je důležitým 

administrativním, průmyslovým a kulturním místem oblasti.  

Historie města se začíná psát v roce 1108. Město bylo formálně založeno až v roce 

1975 jako výsledek spojení čtyř měst: Koźle, Kedzierzyn, Klodnica, Slawiecice. 

Ve městě můžeme navštívit rozlehlý park s barokním zahradním pavilonem 

nazývaným „Belveder“, některý z mnoha kostelů např. kostel sv. Nikolaje, kostel sv. 

Kateřiny nebo Augsburský protestantský kostel. Za návštěvu také stojí „vodní věž“, 

která je zdobena barevnými cihličkami. Koźle a Klodnici spojuje historický vodní 

kanál, který byl postaven v 19. století. Je to jeden z nejstarších plavebních kanálů v Evropě a je doplněn 

stavidly. 

Mezi oběma městy probíhají vzájemné návštěvy oficiálních představitelů a uskutečňují se také vzájemné 

návštěvy a vystoupení umělců. 
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IVANO-FRANKIVSK 

Ivano-Frankivsk je historické město, které leží v karpatské oblasti na západě 

Ukrajiny. Je to administrativní a ekonomické centrum ivanofrankivské 

oblasti. Ve městě, které bylo do roku 1962 nazýváno Stanyslaviv, žije okolo 

200 tisíc obyvatel. 

Město vzniklo na základech původní vesnice Zabolottya, která byla 

založena roku 1437. První písemná zmínka o městě pochází ze 17. století. 

Po druhé světové válce bylo město až do roku 1991 součástí Sovětského svazu. Svůj název na Ivano-

Frankivsk město změnilo na památku ukrajinského spisovatele Ivana Franka v roce 1962.  

Přes vzdálenost obou měst probíhají vzájemné návštěvy oficiálních představitelů a uskutečňují se také 

vzájemné návštěvy a vystoupení umělců.  

 

KOTOR 

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

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

zachovalých středověkých měst jihovýchodní Evropy. Staré město bylo 

v roce 1979 zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO. Mohutné středověké městské hradby obklopující staré město 

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

města a bohatou historii dokreslují úzké středověké uličky s velkým 

množstvím kostelů, paláců a dalších historických budov v románském, 

gotickém, renesančním nebo barokním slohu.  

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

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

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

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

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

Oddělení rozpočtu vykonává řadu činností souvise-

jících s finančním hospodařením statutárního města. 

K základním úkolům oddělení patří sestavení návrhu 

rozpočtu a po jeho schválení kontrola plnění, a to jak 

průběžná, tak i následná, jejímž výsledkem je závě-

rečný účet a výroční zpráva statutárního města za 

příslušné rozpočtové období. Oddělení také zpraco-

vává změny rozpočtu, jeho zaúčtování, zabezpečuje 

veškeré bankovní vztahy města, zhodnocuje dočasně 

volné finanční prostředky, vede evidenci akcií 

v majetku města, zabývá se problematikou daně 

z příjmů právnických osob za město, vede evidenci   

a zpracovává vyúčtování pokutových a příkazových 

bloků za město a realizuje cenové kontroly.  

 
Příjmová část rozpočtu 

 

Daňové příjmy 
 

Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvo-

dové zprávy návrhu. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               28 000,00 Kč 

Plnění:                                                    37 038,00 Kč 

% plnění:                                                     132,3 
 

Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 

energii. Nejvyšší částka 36 360 Kč byla uhrazena 

v souvislosti s konáním akce „Vánoční trhy 2016“. 
 

Příjmy z úroků 
 

Rozpočet původní:                               300 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             255 000,00 Kč 

Plnění:                                                  270 475,91 Kč 

% plnění:                                                       106,1  
 

Položka příjmů z úroků obsahovala běžné úroky 

z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocováním 

dočasně volných finančních prostředků. Plnění 

běžných úroků ve výši 72 117,70 Kč bylo ovlivněno 

výší úrokové sazby pro veřejný sektor, která v prů-

běhu celého roku činila pouhých 0,01 % p. a. Rok 

2017 nebyl příznivý ani ke zhodnocování dočasně 

Odbor ekonomiky 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 

(27) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

oddělení 

rozpočtu 

(5) 

oddělení 

místních příjmů 

(9) 

oddělení 

účetnictví 

(12) 
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volných finančních prostředků města, příjmy z úroků 

v tomto případě činily 198 358,21 Kč. Česká národní 

banka v průběhu roku nadále udržovala úroveň úro-

kové sazby na rekordních minimech, což bylo pozi-

tivní z hlediska úročení úvěrů, naopak nepříznivé 

pro zhodnocování dočasně volných finančních pro-

středků. Česká národní banka poprvé od února 2008 

zvýšila úrokové sazby až 03.08.2017, následně pak 

03.11.2017. Tato skutečnost se však prozatím nepro-

jevila na nabídkách produktů bank. V průběhu roku 

byly zhodnocovány krátkodobě volné finanční 

prostředky prostřednictvím: 

 spořícího účtu u Československé obchodní banky, 

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

 spořícího účtu u UniCredit Bank Czech Republik, 

a. s. (0,20 % p. a. do 20.02.2017, kdy z důvodu 

snížení na 0,03 % p. a., přestal být produkt 

využíván), 

 spořícího účtu s výpovědní lhůtou 31 dní u Sber-

bank CZ, a. s. (0,30 % p. a. od 24.02.2017), 

 vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní 

u J&T Banky, a. s. (0,10 % p. a.). 
 

 
 

V roce 2000 nakoupilo město Přerov podílové listy 

otevřeného podílového fondu Pioneer Trust (nyní 

Pioneer – dynamický fond) v celkové hodnotě 

1 001 500 Kč. Při nákupu se vycházelo ze skuteč-

nosti, že tento balancovaný fond patřil k nejvýkon-

nějším a nejlépe hodnoceným fondům. Současná 

úroveň zhodnocení dosahuje stále záporných hodnot, 

dochází však k postupnému, i když pomalému, 

zlepšování výkonnosti fondu. Nový název fondu zní 

Pioneer – dynamický fond, Pioneer česká investiční 

společnost, a. s., otevřený podílový fond. Zastupi-

telstvo města Přerova na svém zasedání dne 

18.06.2007 schválilo prodloužení uložení finančních 

prostředků města ve výši 1 001 500 Kč u tohoto 

fondu na dobu neurčitou s tím, že jakmile hodnota 

podílového listu přiblíží nákupní hodnotě, budou 

podílové listy odprodány. Fond vytváří zhodnocení 

prostřednictvím akciové a dluhopisové části portfo-

lia. Je klasifikován jako balancovaný fond s agresiv-

ním portfoliem, což znamená, že cílový podíl akcií 

a s akciemi souvisejících cenných papírů může dosa-

hovat kolem 55 % celkového portfolia. V akciové 

části portfolia se soustřeďuje na klíčové akcie ze 

všech předních evropských trhů a klíčových sektorů; 

v dluhopisové části pak na tuzemské dluhopisy 

a pokladniční poukázky emitované ČNB nebo MFČR. 

Přestože za posledních 6 měsíců vykázal fond zhod-

nocení 0,89 % a za měsíc prosinec 1,86 %, za rok 

2017 vykázal ztrátu -0,03 %. Ve struktuře vlastního 

kapitálu převažovaly k datu 31.12.2017 zahraniční 

akcie (57,95 %) a dluhopisy ČR (27,53 %). 
 

Příjmy z podílů na zisku a dividend 
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          4 684 600,00 Kč 

Plnění:                                               4 686 054,00 Kč 

% plnění:                                                     100,0 
 

Z akciových společností, v nichž má statutární město 

Přerov majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny 

společnostmi: 

 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.   

                                                          4 684 575,00 Kč 

 ČEZ, a. s.                                           1 122,00 Kč 

 Veolia Energie ČR, a. s.                       357,00 Kč 

 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předcho-

zích let od jiných veřejných rozpočtů 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             107 200,00 Kč 

Plnění:                                                  113 487,17 Kč 

% plnění:                                                     105,9 
 

Jednalo se o doplatek dotace na volby do senátu 

a zastupitelstev krajů, které se konaly v roce 2016. 

 

Ostatní přijaté vratky transferů 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 938 800,00 Kč 

Plnění:                                               1 989 594,63 Kč 

% plnění:                                                     102,6 
 

V rámci finančního vypořádání roku 2016 vrátila 

příspěvková organizace Sociální služby města Přero-

va na účet statutárního města přeplatek příspěvku na 

provoz ve výši 1 920 000,00 Kč. Dále je zde obsaže-

na částka z vyúčtování dotace společnosti Teplo 

Přerov a. s. ve výši 18 832,63 Kč a vratky od růz-

ných subjektů, kterým město poskytlo dotaci, 

v celkovém objemu 50 762,00 Kč. 

 

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských 

nefinančních subjektů – právnických osob  
 

Rozpočet původní                                600 000,00 Kč 

Rozpočet upravený                              600 000,00 Kč 

Plnění                                                   600 000,00 Kč 

% plnění                                                      100,0 
 

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu pro 

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

na základě Veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci vyplacena z rozpočtu 

města částka 5 mil. Kč, kterou se společnost zavázala 
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splatit v letech 2016 - 2022. V roce 2017 byly reali-

zovány dvě splátky po 300 000 Kč v souladu se 

splátkovým kalendářem.  

 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                      297 694 600,00 Kč 

Plnění:                                           190 184 210,44 Kč 

% plnění:                                                       63,9 
 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 21. zasedání 

dne 17.10.2016 schválilo záměr přijetí úvěru ve výši 

do 300 mil. Kč se splatností 10 let s tím, že jeho část 

bude použita na refinancování zůstatku nesplacené 

části jistiny úvěru přijatého od společnosti Dexia 

Crédit Local a zbylá část na financování akcí nad 

500 tis. Kč. Ve výběrovém řízení předložila nejvý-

hodnější nabídku na poskytnutí požadované služby 

Československá obchodní banka, a. s. Uzavření 

smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Přerov 

a tímto subjektem schválilo Zastupitelstvo město 

Přerova na svém 27. zasedání dne 24.04.2017, dne 

10.05.2017 došlo k podpisu smluvní dokumentace 

a dne 22.05.2017 pak k čerpání úvěru ve výši 

190 184 210,44 Kč, tedy ve výši nesplacené části 

jistiny úvěru přijatého v minulosti od Dexie. Úvěr je 

možné čerpat do 31.12.2018. 

 
Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata 

 

Příjmy z úroků 
 

Rozpočet původní:                                      100,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                    100,00 Kč 

Plnění:                                                             4,25 Kč 

% plnění:                                                         4,3 

 

Přijaté neinvestiční dary 
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 6 000,00 Kč 

Plnění:                                                   28 869,00 Kč 

% plnění:                                                    481,2  
 

Ve sledovaném období tvořily příjem fondu peněžní 

dary v celkové výši 28 869,00 Kč. V souvislosti 

s vedením účtu fondu nebyly bankou účtovány žádné 

poplatky. K 01.01.2018 byl účet fondu převeden na 

Technické služby města Přerova, s. r. o., k tomuto 

datu vykazoval zůstatek fondu částku 58 758,76 Kč. 

 
Výdajová část rozpočtu 

 

Finanční vypořádání minulých let 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             122 600,00 Kč 

Čerpání:                                               122 532,93 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 

 

V roce 2016, v rámci realizace projektu Asistent 

prevence kriminality, nebyly dočerpány finanční 

prostředky ve výši 4 845,60 Kč určené na služby 

telekomunikací. Počátkem roku 2017 byly tyto 

vráceny do státního rozpočtu. Obdobným způsobem 

byla realizována vratka ve výši 117 687,33 Kč, 

v tomto případě se jednalo o nevyčerpanou část 

dotace na výkon sociální práce s výjimkou SPOD. 

 

Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 
 

Rozpočet původní:                               350 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             350 000,00 Kč 

Čerpání:                                               215 549,00 Kč 

% čerpání:                                                     61,6 

 

Dne 23.12.2016 byla mezi statutárním městem Přerov 

a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík, a. s., 

uzavřena Smlouva o poradenství a smlouva příkazní 

na: 

 komplexní tuzemské daňové poradenství v obdo-

bí od 01.01.2017 do 31.12.2019, 

 zpracování přiznání k dani z příjmů právnických 

osob za rok 2017, 2018 a 2019. 

Za poskytnuté služby bylo v roce 2017 uhrazeno 

celkem 211 145 Kč, z toho: 

 18 150 Kč v lednu 2017 za poskytování daňové-

ho poradenství za měsíc prosinec 2016 dle smlou-

vy platné do 31.12.2016 a uzavřené se stejným 

subjektem, 

 192 995 Kč za poskytování daňového poraden-

ství za 1-11/2017 (měsíční paušální částka ve výši 

17 545 Kč včetně DPH). 

Dále byl pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na 

rok 2018 uhrazen odborné firmě výpočet daňových 

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

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

 

Úroky z úvěrů 
 

Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 800 000,00 Kč 

Čerpání:                                               728 512,18 Kč 

% čerpání:                                                     40,5 
 

Nízké úrokové sazby nebyly příznivé z hlediska 

zhodnocování dočasně volných finančních prostřed-

ků, ale byly pozitivní s ohledem na úročení úvěru při-

jatého statutárním městem Přerov. 

V době sestavování rozpočtu na rok 2017 bylo obtíž-

né odhadnout celkovou výši úroků, a to s ohledem 

na v té době plno neznámých aspektů. Bylo uvažo-

váno o novém úvěru přijatém ve výši do 300 mil. Kč 

s tím, že jeho část bude použita na refinancování 

zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od 

společnosti Dexia Crédit Local a zbývající část 

k financování akcí nad 500 tis. Kč v letech 2017-2018 

chválených Zastupitelstvem města Přerova. Nebyl 

však znám jeho poskytovatel, výše úrokové sazby, 

datum uzavření smlouvy, čerpání úvěru apod. 

V rozpočtu města byla na úhradu úroků z úvěrů 
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vyčleněna částka 1 800 000 Kč, přičemž tato zahr-

novala i rezervu pro případný další úvěr. Vliv na 

čerpání této položky měla také úroková sazba, které 

se do srpna 2017 držela stále na hranici rekordního 

minima 0,25 % p. a., v závěru roku dosáhla výše 

0,69 % p. a. 
 

 
 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-

ných prostředků 
 

Rozpočet původní:                          39 650 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                      227 544 600,00 Kč 

Čerpání:                                        227 544 525,88 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů a splátky 

půjčky hrazených na základě smluv uzavřených mezi 

statutárním městem Přerov a příslušnými subjekty. 

Počátkem roku byly doplaceny úvěr přijatý od 

Komerční banky, a. s. a půjčka od společnosti Teplo 

Přerov, a. s. 

K navýšení rozpočtu došlo z důvodu úhrady před-

časné splátky jistiny úvěru přijatého v roce 2008 

Dexie Crédit Local, realizované z nově přijatého 

úvěru od Československé obchodní banky, a. s. Tento 

postup byl zvolen nejen s ohledem na potřebu dalších 

zdrojů, ale také na stávající situaci na mezibankov-

ním trhu depozit, kde se úrokové sazby již delší 

dobu pohybovaly rekordně nízko a bylo tedy pravdě-

podobné, že se městu podaří nový úvěr získat za 

výhodnějších podmínek. 
 

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

nických osob za obce, DPH) 
 

Rozpočet původní:                         24 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       19 903 600,00 Kč 

Čerpání:                                         19 903 530,00 Kč 

% čerpání:                                                  100,0 
 

Územní samosprávné celky mají ve zdaňování daní 

z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) 

specifické postavení – hradí daň sami sobě, daň tedy 

hospodaření obce nezatěžuje. V rozpočtu statutár-

ního města Přerova na rok 2017 byla za tímto 

účelem v příjmové a výdajové části vyčleněna částka 

24 mil. Kč. Na základě zpracování přiznání k DPPO 

za rok 2016 byla daňovým poradcem vypočítána 

skutečná daňová povinnost ve výši 19 903 530 Kč. 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
 

Rozpočet původní:                                   3 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 3 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   1 936,00 Kč 

% čerpání:                                                     64,5 
 

Jednalo se o úhradu za pronájem bezpečnostní 

schránky u České spořitelny, a. s. 

 

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 

a. s.) 
 

Rozpočet původní:                          13 625 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        13 625 000,00 Kč 

Čerpání:                                          13 625 000,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 22. zasedání 

dne 14.11.2016 schválilo uzavření dodatku č. 8 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 

mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím 

společností Teplo Přerov, a. s., jako příjemcem, 

který mimo jiné stanovil výši dotace na provoz, 

běžné opravy a údržbu majetku užívaného příjem-

cem k provozu sportovních zařízení pro rok 2017 na 

částku 13 625 000 Kč. K uzavření dodatku došlo dne 

24.11.2016 a výše uvedená částka byla zahrnuta do 

rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017. 

Dotace byla společnosti poskytovaná pravidelnými 

měsíčními splátkami.  

 

Kompenzace ročního SeniorPasu 
 

Dne 19.02.2015 Rada města Přerova schválila kom-

penzaci ročního SeniorPasu osobám nad 70 let věku 

ve výši 150 Kč. Od 01.05.2015 oddělení ve spoluprá-

ci s odborem evidenčních správních služeb a obec-

ního živnostenského úřadu, oddělením dopravně 

správních agend, uzavíralo smlouvy o poskytnutí do-

tace na jízdné IDSOK (Integrovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje) pro občany města starší 70 let 

na základě žádosti, spolu s průkazem IDSOK na slevu 

jízdného a platnou roční jízdenkou (SeniorPas). Dotace 

byla žadatelům následně vyplácena v hotovosti po-

kladnou nebo převedena na bankovní účet. V průběhu 

roku bylo uzavřeno 2 351 smluv, z toho 1 321 na 

odboru ekonomiky. K 31.12.2017 bylo vyplácení 

těchto dotací ukončeno. 

 

Pokutové bloky 
 

Postupy při operacích s pokutovými bloky upravuje 

Vnitřní předpis č. 1/2013 – Pokutové bloky. Platnost 

pokutových bloků byla ukončena ke dni 30.06.2017. 

Od 01.07.2017 vstoupily v platnost nové bloky a to 

bloky příkazové. Jejich evidence se řídí Pokynem 

MF-15 o stanovení druhu příkazových bloků a o je-

jich evidenci, kterou vydalo Ministerstvo financí. Na 

základě tohoto pokynu byl vydán k 01.01.2018 nový 

Vnitřní předpis č. 27/2017 – Příkazové bloky. 

Na základě této změny byly nakoupeny na Krajském 

úřadě Olomouckého kraje nové příkazové bloky, 
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které byly řádně zaevidovány a předány na jednot-

livé odbory a oddělení k používání. 

Pokutové bloky nemají žádnou nominální hodnotu, 

nelze tedy stanovit jejich počáteční zásobu 

v korunách českých, ale jen v kusech. Počáteční 

zásoba těchto bloků činila k 01.01.2017 za Magistrát 

města Přerova 7 830 ks, z toho: 

 na místě nezaplacené                               4 476 ks 

 na místě zaplacené                                   3 101 ks 

 na místě zaplacené pro právnické osoby    253 ks 

V roce 2017 byly vydány potrestaným osobám poku-

tové bloky v částce 900 600 Kč, z toho: 
 

Městská policie Přerov 790 900 Kč 

ESŽ, oddělení dopravně 

správních agend 

25 500 Kč 

ESŽ, oddělení přestupků 40 100 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 

úřad (fyzické osoby) 

0 Kč 

ESŽ oddělení evidenčně 

správních agend a matriky 

29 600 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 

úřad (právnické osoby) 

14 500 Kč 

CELKEM 900 600 Kč 
 

Na účet města bylo odvedeno 900 600 Kč. Neodve-

dený zůstatek tedy nevznikl. K 31.12.2017 činila 

celková zásoba pokutových bloků 4 676 ks, z toho: 

 na místě nezaplacené                               3 620 ks 

 na místě zaplacené                                      822 ks 

 na místě zaplacené pro právnické osoby    234 ks 
 

Příkazové bloky nemají žádnou nominální hodnotu, 

nelze tedy stanovit jejich počáteční zásobu v koru-

nách českých, ale jen v kusech. V roce 2017 byly 

vydány příkazové bloky potrestaným osobám 

v částce 798 150 Kč:  

 

Městská policie Přerov 713 400 Kč 

ESŽ, oddělení dopravně správních 

agend 

30 100 Kč 

ESŽ, oddělení přestupků 11 400 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. úřad 

(fyzické osoby) 

0 Kč 

ESŽ oddělení evidenčně správních 

agend a matriky 

31 250 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. úřad 

(právnické osoby) 

10 000 Kč 

ESŽ, oddělení přestupků (právnické 

osoby) 

2 000 Kč 

CELKEM 798 150 Kč 
 

Odvedeno bylo na účet města 798 150 Kč, neodve-

dený zůstatek tedy nevznikl.  
 

Cenové kontroly 
 

Kontroly byly prováděny dle zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na 

základě zmocnění ze zákona č. 265/1991 Sb., o pů-

sobnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších 

předpisů. Kontroly jsou zaměřeny na vedení cenové 

evidence prodávaného zboží a jeho označování. 

V případě zjištění porušení cenových předpisů je 

zahájeno správní řízení o uložení pokuty. V roce 

2017 bylo provedeno 9 cenových kontrol, porušení 

cenových předpisů zjištěno nebylo. 
 

 
 

Oddělení účetnictví 
 

Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 

v organizační struktuře Magistrátu města Přerova. 

Zastřešuje povinnost plynoucí ze zákona – povinnost 

vést účetnictví. V metodické činnosti se zaměřuje na 

pomoc odborům v oblasti daně z přidané hodnoty. 

Taktéž zabezpečuje administrativní servis pro ekono-

mický systém Ginis. Finanční prostředky oddělení 

byly čerpány v souladu s rozpočtem města.  

 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za 

geologické práce 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                    13 211,14 Kč 

% plnění:                                                         - 
 

Jednalo se o příjem z dobývacích prostor, který město 

obdrželo od báňského úřadu. Plnění je odvislé od 

skutečného využívání prostoru. Výpočet náhrady se 

řídí báňským zákonem. 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             301 700,00 Kč 

Plnění:                                                  361 185,26 Kč 

% plnění:                                                     119,7 
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Jednalo se o příjmy z vyúčtování záloh na energie        

a služby, které se týkaly předchozích období (vodné, 

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

Podstatnou část tvoří vratka přeplatku za elektrickou 

energii, ostatní služby a vrácení zálohy za nerealizo-

vané zřízení věcného břemene ke kanalizaci v místní 

části Kozlovice. 
 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                             0,10 Kč 

% plnění:                                                          - 
 

Jednalo se o haléřové dorovnání (zaokrouhlení) hoto-

vostních plateb (na pokladnách lze uhradit a vyplácet 

jen celé Kč). 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 
 

Rozpočet původní:                                 30 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   5 384,32 Kč 

% čerpání:                                                     18,0 
 

Na depozitních účtech města jsou vedeny jistoty 

nájemců bytů ve vlastnictví města. Některé z nich 

byly dle smluv uzavřených mezi DSMP a nájemci 

úročené ve výši 2,5 %, novější z nich byly sice 

uzavřeny jako neúročené, podle změny legislativy 

jsou však od počátku roku 2014 úročeny taktéž, 

i když nižším procentem. Důvodem nízkého čerpání 

byly nízké úrokové sazby v roce 2016. 
 

Ostatní finanční operace j. n. (DPH) 
 

Rozpočet původní:                            4 330 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          5 694 200,00 Kč 

Čerpání:                                            5 214 320,60 Kč 

% čerpání:                                                    91,6 
 

Hrazeny byly platby spojené s daní z přidané hod-

noty, jíž je město plátcem a platby odvádí měsíčně 

finančnímu úřadu. Z důvodu plánované vyšší těžby 

a prodeje dřeva byl rozpočet navýšen. Jeho nedo-

čerpání bylo způsobeno tím, že část těžby proběhla 

v prosinci a odvod DPH nastal v měsíci lednu 2018. 
 

Činnost místní správy 
 

Rozpočet původní:                               220 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             295 000,00 Kč 

Čerpání:                                               225 141,28 Kč 

% čerpání:                                                    76,3 
 

Částku 225 060,00 Kč tvořily platby za služby audi-

tora (přezkum hospodaření provedený v souladu 

s platnou legislativou). Částku 81,28 Kč pak výdaje 

na kurzové rozdíly při nákupu valut za účelem pro-

placení cestovních náhrad. 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

(bankovní poplatky, aj.)  
 

Rozpočet původní:                               400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             400 000,00 Kč 

Čerpání:                                               292 008,90 Kč 

% čerpání:                                                    73,0 
 

Jednalo se o poplatky za vedení účtů a služby s tím 

spojené, které město hradí peněžním ústavům. 

 

Oddělení místních příjmů 
 

Místní poplatky 
 

Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví 

město v samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou (dále OZV) dle ustanovení § 14 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Statutární město Přerov zavedlo 

tyto místní poplatky:  

 OZV č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, 

 OZV č. 7/2013, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, 

 OZV č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací 

kapacity,  

 OZV č. 5/2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Příjmová část rozpočtu 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:                          26 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        26 000 000,00 Kč 

Plnění:                                             27 612 421,67 Kč 

% plnění:                                                    106,2 
 

Vzhledem k tomu, že OZV č. 5/2015 zůstala v pů-

vodním znění, nedošlo oproti předchozímu roku 

k žádným změnám u výše sazby, osvobození či úlev. 

Sazba poplatku vztahující se k trvalému pobytu od 

roku 2013 zůstává zachována ve výši 650 Kč, 

přičemž od roku 2016 se týká i poplatníků, kteří 

mají ve vlastnictví nemovitost (byt nebo rodinný 

dům), ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická 

osoba. Nižší sazba 325 Kč v důsledku poskytnuté 

úlevy se tak vztahuje pouze na poplatníky, kteří mají 

ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

případně na ty, kteří žijí v bytovém nebo rodinném 

domě, od něhož je svozové místo komunálního 

odpadu ve vzdálenosti větší než 300 m. 

V roce 2017 byl nárok na osvobození přiznán 2 521 

poplatníkům, což bylo o 100 osob více než v před-

chozím roce. 

Po uplynutí termínu splatnosti, tj. po 30.06.2017 

byla stejně jako v minulých letech uplatněna sankce 

a poplatek byl navýšen o 50 % sazby. Postihla 4 243 
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osob, což bylo o 245 více než v roce 2016, v celkové 

částce 1 326 792 Kč.  

Kromě správy poplatku je činnost zaměřena také na 

vymáhání nedoplatků. V souladu se zákonem 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen daňový řád) je prioritou daňová 

exekuce, což ne vždy je ale u všech dlužníků možné. 

Před samotným vymáháním je nutno učinit řadu 

kroků; dlužníkům, zejména těm, kteří nemají uhra-

zen poplatek za 1 rok, je zasíláno upozornění na 

nedoplatek. V průběhu roku 2017 jich bylo odesláno 

celkem 1 524 ks. Dále jsou zjišťovány majetkové 

poměry dlužníků, které byly v roce 2017 prověřeny 

u 1 020 z nich. Na základě těchto zjištění bylo 

vydáno 156 ks exekučních příkazů na nedoplatky ve 

výši 610 392 Kč a Exekutorskému úřadu Přerov, 

JUDr. Lukáši Jíchovi (dále jen soudní exekutor) 

bylo podáno 129 ks návrhů na nařízení exekuce na 

částku celkem 543 483 Kč. Do dražby byly při-

hlášeny nedoplatky 3 dlužníků a do insolvenčního ří-

zení 45 dlužníků. Z důvodu prekluze (uplynutí lhůty 

pro vymáhání) byly odepsány nedoplatky ve výši 

1 057 360,43 Kč, což je proti roku 2016 téměř trojná-

sobný nárůst. Jednalo se jak o nedoplatky vyměřené 

v roce 2004, u nichž z důvodu prodloužení lhůty pro 

vymáhání o dalších 6 let byly v roce 2010 v souladu 

s platnou legislativou vydávány výzvy k úhradě ne-

doplatků, případně byla zahajována exekuční řízení, 

tak o nedoplatky z let 2009 – 2011, vyměřených dne 

19.07.2011 hromadnými předpisnými seznamy 

a prekluzivní lhůta u nich skončila dne 06.10.2017. 

K 31.12.2017 byly evidovány nedoplatky v celkové 

částce 10 912 912,29 Kč, z toho: 

 v rozvaze 10 011 469,29 Kč a týkaly se 3 456 

dlužníků (7,4 %), z nichž většina (85,9 %) dluží 

poplatek za více než 1 rok, 

 v podrozvaze ve výši 878 861 Kč (318 dlužníků), 

kde jsou vedeny nedobytné pohledávky (např. 

nebyl zjištěn žádný majetek dlužníka, případně 

exekuce byla zastavena pro nemajetnost). 

 

Vysoká částka nedoplatků je dlouhodobě vykazová-

na u dlužníků, majících trvalý pobyt na úřední adrese 

magistrátu, výše dlužné částky činí 2 388 072,73 Kč. 

Velký objem nedoplatků je stále evidován u nelze-

tilých poplatníků, za které zákonní zástupci, či opat-

rovníci poplatek neuhradili. K 31.12.2017 u 883 

z nich (tj. 12,9 % z celkového počtu 6 831 poplatní-

ků) dosáhly 2 188 396 Kč. 

Na základě spolupráce s Úřadem práce v Přerově ve 

věci poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na 

úhradu daného poplatku sociálně slabým občanům 

byla v roce 2017 přiznána 1 600 osobám. 

 

Poplatek ze psů 
 

Rozpočet původní:                            1 500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 500 000,00 Kč 

Plnění:                                               1 455 523,02 Kč 

% plnění:                                                       97,0 

 
 

Příjem u poplatku ze psů se ve srovnání s rokem 

2016 snížil o 33 586,79 Kč. Důvodem je jak dlou-

hodobý pokles počtu poplatníků, kdy ke konci roku 

2017 jich bylo evidováno 3 239, což je o 52 méně 

než v roce předchozím, tak zákonem pevně stano-

vená sazba poplatku ve výši 200 Kč pro poplatníky, 

kteří jsou poživatelé invalidního, starobního, vdov-

ského nebo vdoveckého důchodu a je jejich jediným 

zdrojem příjmu nebo poživatelé sirotčího důchodu. 

K 31.12.2017 tato sazba byla evidována u 1 530 

poplatníků, tj. téměř u poloviny z jejich celkového 

počtu.  

Poplatek je splatný jednorázově vždy do 31.03. 

příslušného kalendářního roku a platí se za psa star-

šího 3 měsíců. V případě nedodržení termínu splat-

nosti je stejně jako u všech ostatních poplatků uplat-

něna sankce ve výši 50 % sazby poplatku. V roce 

2017 její celková výše dosáhla 67 231 Kč. 

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 

území České republiky. Na území města se výše 

sazby poplatku odvíjí od lokality a způsobu bydlení, 

vyjma již výše uvedené pevně stanovené sazby pro 

poživatele důchodu. Od roku 2002 činí maximální 

výše sazby poplatku za jednoho psa 1 000 Kč, za 

druhého a dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %. 

Poplatek ve výši 1 000 Kč je povinen zaplatit poplat-

ník, který má trvalý pobyt v bytovém domě v Pře-

rově I-Městě a v Přerově II-Předmostí nebo v sídle 

ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34 či 

má sídlo na území města. Pro poplatníka, který má 

trvalý pobyt v rodinném domě v Přerově I-Městě 

a v Přerově II–Předmostí, činí sazba 400 Kč, v ostat-

ních místních částech 300 Kč bez rozdílu, kde je pes 

chován. 

K 31.12.2017 byl nárok na osvobození přiznán 210 

poplatníkům, zejména z důvodu přiznání II. a III. 

stupně mimořádných výhod dle zvláštního právního 

předpisu (173 poplatníků). Další osvobození se tý-
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kalo již jen psů, kteří mají složeny záchranářské 

zkoušky (15) nebo mysliveckého zkoušky (22).  

Stejně jako u ostatních poplatků jsou nedoplatky 

vymáhány správcem poplatku. V roce 2017 bylo 

zasláno 75 ks výzev k odstranění pochybností o úda-

jích v ohlášení k poplatkové povinnosti, následně 

pak 79 ks upozornění na nedoplatek. Rovněž bylo 

vydáno 9 ks exekučních příkazů na nedoplatky cel-

kem ve výši 40 768,50 Kč. 

K 31.12.2017 bylo celkem evidováno 109 dlužníků 

(3,4 % z celkového počtu poplatníků), kteří celkem 

dlužili 228 409,31 Kč. Do insolvenčního řízení byly 

přihlášeny nedoplatky 13 dlužníků v celkové výši 

43 788 Kč. Prostřednictvím soudního exekutora je 

vymáhána částka 35 532,42 Kč za 12 dlužníky. 

 

Poplatek z ubytovací kapacity 
 

Rozpočet původní:                               800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             800 000,00 Kč 

Plnění:                                                  772 406,00 Kč 

% plnění:                                                      96,6  
 

V porovnání s rokem 2016 došlo ke snížení příjmů 

o 110 819 Kč. Důvodem je jak skutečnost, že se 

počet ubytovacích zařízení snížil o 2 ubytovny a tím 

klesl počet ubytovaných osob, tak se stále soudnímu 

exekutorovi nepodařilo vymoci žádnou dlužnou 

částku u dlouhodobého dlužníka, jehož nedoplatky 

převyšují jeho celkový roční příjem. 

K 31.12.2017 bylo na území města evidováno 

celkem 31 ubytovacích zařízení podléhající zpoplat-

nění, z toho 3 hotely, 7 penzionů a 21 ubytoven. Od 

poplatku byli ze zákona osvobozeni dva poplatníci. 

Jedná se o ubytovny určené k sociálním a charita-

tivním účelům. 

K 31.12.2017 byli evidováni 3 dlužníci. Jedná se 

o dlouhodobé dlužníky, z toho dva dlužníci ubytova-

cí činnost již ukončili. Výše jejich nedoplatků dosá-

hla 1 482 762,27 Kč a jsou vymáhány prostřed-

nictvím soudního exekutora.  

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Rozpočet původní:    1 100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  1 100 000,00 Kč 

Plnění:                     1 364 193,50 Kč 

% plnění:                                                    124,0 
 

Ve srovnání s rokem předchozím se příjem snížil 

o 97 570,07 Kč, důvodem je nižší výběr u záboru 

veřejného prostranství (dále VP) za umístění staveb-

ních zařízení a skládek a u provádění výkopových 

prací. Výše příjmu se odvíjí od rozsahu, druhu pro-

váděných prací a délky jejich trvání. Poplatek se 

platí za každý započatý m² a každý započatý den 

zvláštního užívání VP. U poplatku probíhala pravi-

delná místní šetření (celkem 337), jejichž cílem bylo 

dodržování povinností stanovených v OZV a zjišťo-

vání nových uživatelů VP. Příjmy u tohoto poplatku 

tvořily v roce 2017 níže uvedené položky za zvláštní 

užívání VP: 

 vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní 

automobil                                            546 348 Kč 

 provádění výkopových prací              262 917 Kč 

 umístění reklamních zařízení              205 240 Kč 

 umístění stavebních zařízení a skládek  

                                                                  154 291 Kč 

 umístění zařízení pro poskytování služeb 

(předzahrádky)                                    143 416 Kč 

 umístění zařízení sloužící pro poskytování 

prodeje                                             46 341,50 Kč 

 

K 31.12.2017 bylo evidováno 11 dlužníků s nedoplat-

ky v celkové hodnotě 70 885 Kč, z nichž 1 dlužník 

je vymáhán prostřednictvím soudního exekutora 

a 1 je přihlášen do insolvenčního řízení. 
 

 
 

Správní poplatky – odbor ekonomiky 
 

Rozpočet původní:                                 14 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               14 000,00 Kč 

Plnění:                                                    16 800,00 Kč 

% plnění:                                                     120,0  
 

Dosažený příjem se týkal zejména správních poplat-

ků za vyřízení žádostí o povolení splátek u pokut, 

případně místních poplatků, v zanedbatelné výši pak 

žádostí o vydání potvrzení o bezdlužnosti. Stanove-

nou sazbu dle sazebníku správních poplatků ve výši 

400 Kč za vyřízení žádostí o povolení splátek 

uhradilo 41 osob, sazbu 100 Kč za vydání potvrzení 

o bezdlužnosti 4 osoby. 

 

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 
 

Rozpočet původní:                          19 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          7 893 000,00 Kč 

Plnění:                                               7 893 023,68 Kč 

% plnění:                                                   100,0  
 

Dosažený příjem se týkal odvodu z výherních hra-

cích přístrojů za IV. čtvrtletí 2016. Od 01.01.2017 

byl tento odvod zrušen a nahrazen daní z hazardních 

her z důvodu nové právní úpravy v oblasti hazardních 

her. 
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Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě 

výherních hracích přístrojů 
 

Rozpočet původní:                              900 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             900 000,00 Kč 

Plnění:                                                  792 122,66 Kč 

% plnění:                                                    88,0  
 

Příjem tvořil odvod z loterií a jiných podobných her 

za IV. čtvrtletí roku 2016, vyjma výherních hracích 

přístrojů. Od 01.01.2017 byl tento odvod rovněž 

zrušen a nahrazen daní z hazardních her. 

 

Daň z hazardních her 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        17 231 500,00 Kč 

Plnění:                                             26 895 144,34 Kč 

% plnění:                                                    156,1  
 

Příjmy z hazardních her tvoří nezanedbatelnou část 

daňových příjmů a jsou poukazovány místně přísluš-

nými finančními úřady dle sídla provozovatele 

a jeho obratu na účet města po uplynutí kalendářního 

čtvrtletí. 

Do 31.12.2017 byla na území města účinná OZV 

č. 2/2016, o regulaci provozování loterií a jiných 

podobných her, vydaná 17.10.2016 Zastupitelstvem 

města Přerova s účinností od 04.11.2016. Ta umož-

nila provoz sázkových her, loterií a jiných podob-

ných her ve zvlášť k tomu určených hernách (kasi-

nech), které se nacházejí mimo centrum města, a to 

nejdéle do 31.12.2018. Povolení k jejich provozu dle 

dřívějšího zákona o loteriích získalo koncem roku 

2016 celkem 8 kasin. V rámci přechodného ustano-

vení OZV bylo možné rovněž provozovat loterie 

a jiné podobné hry, jejichž povolení k provozu 

vydalo Ministerstvo financí ČR (dále MF ČR) do 

31.12.2015, nejdéle však do doby stanovené ve 

vydaném povolení.  

Dne 19.06.2017 byla schválena zastupitelstvem 

OZV č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních 

her, odpovídající současné legislativě – tj. zákonu 

o hazardních hrách. Od 01.01.2018 tak bude možné 

povolit hazardní hry, tj. bingo, technické hry, živé 

hry a turnaje malého rozsahu na území města jak 

v kasinech tak hernách mimo chráněné památkové 

území ochranného pásma Městské památkové zóny 

a dále mimo území ve vzdálenosti 100 m od 

hlavních vstupů do škol a školských zařízení.  

K 29.12.2017 bylo na území města MF ČR povoleno 

k provozu 196 ks herních zařízení. 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-

ciálních plodin a zvláštní veterinární péče 
 

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený                              100 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 92 755,00 Kč 

% čerpání:                                                    92,8 

Povinnost označit psa mikročipem vyplývá z OZV 

č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění 

pozdějších předpisů. Náklady za trvalé označení psa 

mikročipem, jsou chovatelům propláceny po splnění 

podmínek stanovených ve zmíněné vyhlášce, maxi-

málně však do výše 600 Kč. Od roku 2009 byla 

z rozpočtu města vyplacena částka 2 230 928 Kč. 

K 31.12.2017 bylo v evidenci označených psů a je-

jich chovatelů celkem 3 239 chovatelů a 3 962 psů. 

U 42 psů bylo doloženo potvrzení veterinárního 

lékaře o nevhodnosti označení mikročipem, u 38 psů 

stále chybí příslušný doklad doložit. Chovatelům 

těchto psů byly proto v průběhu roku rozeslány 

dopisy ke sjednání nápravy s upozorněním na 

případné sankce.  

 

Ostatní činnosti j. n. 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený                              799 100,00 Kč 

Čerpání:                                               799 005,00 Kč 

% čerpání:                                                  100,0 
 

Jednalo se o vrácení místního poplatku za provozo-

vaný výherní hrací přístroj a jiná technická zařízení 

povolená Ministerstvem financí, uhrazeného poplat-

níkem dne 13.10.2011 ve smyslu sjednocujícího 

usnesení Nejvyššího správního soudu a rozsudku. 

 

Evidence a vymahatelnost pokut 
 

Oddělení v rámci samosprávy evidovalo a vymáhalo 

mimosoudní cestou faktury po lhůtě splatnosti 

a sankční opatření uložená městem za porušení 

rozpočtové kázně, vedlo evidenci pokut vyplývají-

cích ze smluvních vztahů, škod na majetku města 

a ostatních pohledávek města včetně příslušenství. 

Stěžejní činností pracoviště pokut bylo vymáhání 

peněžitých plnění – pokut a nákladů řízení v rámci 

dělené správy, které byly uloženy jednotlivými 

odbory Magistrátu města Přerova a Městskou policií 

Přerov a nebyly do lhůty splatnosti uhrazeny.  

V průběhu roku 2017 byly uloženy pokuty a náklady 

řízení včetně pokut ze smluvních vztahů a pokut 

uložených Českou inspekcí životního prostředí 

(ČIŽP) v celkové výši 5 430 406,83 Kč, z toho: 

 pokuty ze smluvních vztahů a pokuty uložené 

ČIŽP                                                    192 318 Kč 

 blokové pokuty na místě zaplacené uložené MP 

                                                         1 504 300 Kč 

 blokové pokuty na místě zaplacené uložené 

jednotlivými odbory MMPr                194 450 Kč 

 ostatní pokuty a náklady řízení uhrazené do lhůty 

splatnosti                                          1 709 400 Kč 

 ostatní pokuty a náklady řízení uhrazené po lhůtě 

splatnosti, které byly postoupeny k vymáhání 

a byly uhrazeny v rámci daňového řízení nebo 

soudním exekutorem                   1 829 938,83 Kč 

Na oddělení byly v roce 2017 jednotlivými odbory 

MMPr a MP postoupeny k vymáhání pokuty a ná-

klady řízení v celkové výši 1 898 971 Kč, vymoženo 
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bylo 1 829 938,83 Kč. Tento nepatrný rozdíl se příz-

nivě projevil na výši nedoplatků. Sice se nepodařilo 

zvrátit jejich dlouhodobý růst, ale již nebyl tak 

citelný jako v minulých letech. 

K 31.12.2017 nedoplatky na pokutách a nákladech 

řízení dosáhly 16 309 164,31 Kč (meziroční nárůst 

o 262 963,93 Kč), z toho: 

 v rozvaze (6 739 případů)         14 651 516,37 Kč 

 na podrozvaze (647 případů)      1 657 647,94 Kč 

Vymáhání nedoplatků se stává stále obtížnější; správ-

ních deliktů se opakovaně dopouští stejní dlužníci, 

kteří se chovají ke svým dluhům zcela lhostejně, vě-

domi si své nemajetnosti a rovněž se zvyšuje počet 

předlužených osob. Problémy jsou i ze strany legisla-

tivy, kdy např. není možné přihlásit nedoplatky do 

dědického řízení či do insolvenčního řízení. 

K 31.12.2017 probíhalo oddlužení u 236 případů, 

u nichž jsou evidovány nedoplatky v celkovém 

objemu 790 310 Kč.  

Za účelem vymáhání nedoplatků daňovou exekucí 

byly prověřeny majetkové poměry celkem 2 418 

dlužníků. Dle zjištěných skutečností bylo vydáno 

567 ks exekučních příkazů na přikázání pohledávky 

z účtu u poskytovatele platebních služeb a srážek. 

Celkem byly tímto způsobem vymáhány nedoplatky 

v objemu 2 552 945,90 Kč. Soudnímu exekutorovi 

bylo předáno 96 případů v celkové výši 846 599,58 

Kč. Jeho prostřednictvím je již vymáháno 2 541 

případů ve výši 6 822 112,18 Kč, což představuje 

41,7 % veškerých těchto nedoplatků.  

Evidence pohledávek města vzniklých v oblasti 

samostatné působnosti, jejich promíjení a odpis 
 

Oddělení vedlo komplexní evidence pohledávek 

města a jím zřízených příspěvkových organizací po 

lhůtě splatnosti a zajišťovalo jejich pravidelné pro-

jednávání za účasti zástupců vedení města, jed-

notlivých odborů a příspěvkových organizací na 

základě Vnitřního předpisu č. 27/2014. Vedoucí 

odboru ekonomiky provedla odpis pohledávek u 10 

případů v celkové výši 547 882,85 Kč, z toho u: 

 2 případů tak bylo učiněno na základě pravo-

mocného rozhodnutí soudu              10 897,10 Kč 

 1 případu bylo upuštěno od vymáhání pohledá-

vek z důvodu nedobytnosti                1 213,39 Kč 

 1 případu z důvodu nepatrnosti pohledávky  

                                                                      12,97 Kč 

 1 případu z důvodu vzdání se práva vymáhat 

náhradu škody na základě usnesení Rady města 

Přerova (viz níže)                                  20 000 Kč 

 2 případech z důvodu upuštění od vymáhání 

vlivem nedobytnosti na základě usnesení Rady 

města Přerova                                  14 225,49 Kč 

 3 případech z důvodu upuštění od vymáhání 

vlivem nedobytnosti na základě rozhodnutí Zastu-

pitelstva města Přerova                  501 533,90 Kč 

 

 

 

 

Rozhodnutí Rady Města Přerova 
 

subjekt pohledávka částka (v Kč) Usnesení ze dne 

J. S. 

IČ 73320757 

neuhrazený svoz komunálního odpadu z let 

2005 - 2006 
6 558,16 

2508/65/4/2017 písm. a) 

ze dne 16.03.2017 

L. P. 

IČ 47182385 

neuhrazený svoz komunálního odpadu z let 

2005 - 2006 
7 667,33 

2508/65/4/2017 písm. b) 

ze dne 16.03.2017 

2 zaměstnanci 

města 

odvod za porušení rozpočtové kázně u akce 

“Regenerace panelového sídliště Předmostí – 

9 etapa“ 

20 000,00 
3149/77/3/2010 bod 2 

ze dne 21.09.2017 

celkem  34 225,49  

 

Rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova 
 

subjekt pohledávka částka (v Kč) Usnesení ze dne 

Angels Trade s. r. o. 

IČ 28614 658 

neuhrazené faktury na vodném, stočném a 

srážkové vodě  
9 644,23 

771/27/3/2017 

ze dne 24.04.2017 

Nadační fond 

Přerovského 

jazzového festivalu 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a prominutí souvisejícího penále 

v plné výši příjemci dotace  

104 002,20 
940/32/7/2017 

ze dne 24.10.2017 

konkrétní 

zaměstnanci města 

krácení dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem 

„Zajištění přenosu dat a informací  územní 

samosprávě města Přerova“  

387 887,47 
941/32/7/2017 

ze dne 24.10.2017 

celkem  501 553,90  
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K odpisu pohledávek v kompetenci vedoucích ostat-

ních odborů došlo v roce 2017 pouze u odboru správy 

majetku a komunálních služeb. Vedoucí tohoto odbo-

ru odepsal ve 30 případech pohledávky z bytového 

hospodářství v celkové výši 5 231 871,86 Kč, z toho: 

 u 12 případů bylo důvodem pravomocné rozhod-

nutí soudu, (zejména zastavení dědického řízení 

pro nemajetnost dlužníka)          1 133 204,90 Kč 

 1 případu prominutí 4/5 poplatku z prodlení 

                                                                 3 022,00 Kč 

 v 1 případě pro nepatrnost                 8 206,77 Kč 

 ve 4 případech prominutí schválené Zastupitel-

stvem města Přerova                      850 857,64 Kč 

 v 11 případech bylo upuštěno od vymáhání z dů-

vodu nedobytnosti (z toho 4 případy schváleny 

zastupitelstvem (1 867 566 Kč)  3 234 486,55 Kč 

 v 1 případě bylo upuštěno od vymáhání z důvodu 

nedobytnosti na základě rozhodnutí Rady města 

Přerova                                               2 094,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do mimoúčetní evidence z důvodu promlčení pohle-

dávky pak odepsal 2 případy schválené Zastupitel-

stvem města Přerova v celkové výši 563 755 Kč.  

Dále odepsal ve 4 případech pohledávky týkající se 

nájmu nebytových prostor a ostatních pronájmů 

v celkové výši 352 501,69 Kč, z toho: 

 ve 2 případech se jednalo o upuštění od vymáhání 

pohledávek z důvodu nedobytnosti schválené 

Zastupitelstvem města Přerova      229 502,45 Kč 

 ve 2 případech z důvodu pravomocného rozhod-

nutí soudu                                      122 999,24 Kč 

 
 

 

 

 

 

 

Zprávu podala: Ing. Eva Řezáčová 

vedoucí odboru ekonomiky 
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Kancelář primátora je odbor, vykonávající činnosti 

převážně v oblasti samosprávy. 
 

Oddělení organizační 
 

provádělo zejména následující činnosti související 

s prací primátora a jeho náměstků – od sekretářských 

prací přes organizační, informační a evidenční práce 

až po koordinaci jejich programu. Úkolem oddělení 

byla příprava schůzí rady a zasedání zastupitelstva, 

zpracování zápisů, usnesení, pořizování výpisů 

z usnesení a ze zápisů rady a zastupitelstva, anonymi-

zace a zveřejňování dokumentů na webových strán-

kách města. Podílelo se na práci výborů, komisí 

a spolupracovalo s předsedy místních výborů v míst-

ních částech. Důležité místo v povinnostech oddělení 

zaujímalo také přijímání a vyřizování petic, stížností 

a podnětů od občanů. Komplexně zabezpečovalo 

realizaci dotačního programu na podporu oblasti 

kultury. Zajišťovalo sledování čerpání rozpočtu, 

vedlo ekonomickou agendu spojenou s příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Pře-

rova. Jeho činnost dále spočívala např. v zabezpečo-

vání propagačních předmětů města Přerova, zajišťo-

vání služeb Czech POINTU nebo plnění úkolů 

souvisejících s organizací voleb. 

Kancelář primátora 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: nám. TGM 2 telefon: 581 268 111 

(16) 

 

 

  

vedoucí odboru 

(1) 

oddělení organizační 

(8) 

oddělení komunikace                   

a vnějších vztahů 

(4) 

oddělení ochrany                     

a krizového řízení 

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

zajišťovalo komunikaci s tiskem a dalšími médii, 

poskytovalo průběžně informace související s čin-

ností města a veřejnou správou, organizovalo tiskové 

konference. Bylo aktivní při organizaci veřejných 

slyšení a projednání. Spolupracovalo při vydávání 

měsíčníku Přerovské listy, komplexně zabezpečovalo 

vedení kroniky města, plnilo úkoly související          

s obsahovou stránkou webu města. Věnovalo se orga-

nizaci a propagaci cestovního ruchu, různými forma-

mi (elektronická média, veletrhy, výstavy, soutěže) 

propagovalo město i v dalších oblastech, zejména 

v oblasti rozvoje a kultury. S oddělením byly 

spojeny také aktivity související s udělováním Ceny 

města Přerova, organizace kulturních a pietních akcí 

pořádaných městem nebo těsná spolupráce s Komisí 

pro občanské záležitosti. Ve spolupráci s ostatními 

odbory organizovalo zahraniční styky zástupců města 

v rámci mezinárodní spolupráce.  
 

 

Oddělení ochrany a krizového řízení  
 

Činnost oddělení byla spojena zejména s výkonem 

státní správy. Hlavním úkolem bylo zajišťování 

připravenosti města jako obce s rozšířenou působ-

ností na řešení mimořádných událostí a krizových 

stavů. V rámci tohoto nejvýznamnějšího úkolu 

oddělení zpracovávalo příslušnou dokumentaci 

zejména krizový a havarijní plán, povodňové plány, 

plán spojení, vyrozumění a evakuace obyvatelstva. 

Nedílnou součástí přípravných opatření bylo 

zpracování dílčího plánu obrany. Oddělení dále 

zabezpečovalo plnění úkolů vyplývajících z jednání 

bezpečnostní rady a krizového štábu obce s rozší-

řenou působností s úzkou vazbou na činnost Integro-

vaného záchranného systému (IZS) a na činnost 

krizových orgánů v rámci své působnosti. Za mimo-

řádných událostí nebo krizových stavů se spolupo-

dílí na varování obyvatelstva a na plnění úkolů 

spojených s evakuací, ukrytím, s nouzovým přežitím 

a se zásobováním obyvatelstva. Za účelem ukrytí 

obyvatelstva zajišťovalo funkčnost a provozu-

schopnost stálých úkrytů civilní ochrany, vč. řízení 

a koordinace velitelů krytů a obsluh filtroventilací. 

Na úseku požární ochrany zpracovávalo stanovenou 

požární dokumentaci, zajišťovalo a koordinovalo 

požární ochranu na území města a místních částí. 

Zároveň organizačně zabezpečovalo odbornou pří-

pravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 

a udržovalo jejich akceschopnost, přičemž se spolu-

podílelo na jejich materiálním a finančním zabez-

pečení. Nedílnou součástí povinností oddělení bylo 

zabezpečení ochrany utajovaných informací a zvlášt-

ních skutečností. 

Hlavním úkolem oddělení bylo plánování opatření 

k předcházení mimořádným událostem, příprava na 

jejich vznik a řešení jejich následků, to vše ve 

spolupráci se složkami IZS. Tato spolupráce byla 

cíleně prohlubována a zkvalitňována nácvikem 

jednotlivých naplánovaných opatření.  

V rámci celého hodnoceného období oddělení 

ochrany a krizového řízení řešilo i náročné úkoly, 

např. požár rodinného domu v místní části Újezdec, 

po kterém se stal dům zcela neobyvatelným a ve 

velmi krátkém čase bylo nutné jeho obyvatelům 

zabezpečit základní potřeby, včetně náhradního 

bydlení, což se díky spolupráci s oddělením sociální 

prevence a pomoci odboru sociálních věcí a školství 

ve velmi krátkém čase podařilo. Do života oddělení 

kromě participace na řešení ptačí chřipky, zasáhly 

také hrozící jarní povodně, při kterých bylo ve 

spolupráci s povodňovou komisí nutné sledovat 

vývoj a průběh povodní a o celé situaci informovat 

občany města. V průběhu roku zasedala 2 x bezpeč-

nostní rada a schvalovala nové statuty a jednací řády 

bezpečnostní rady a krizového štábu a schvalovala 

rovněž rozsáhlý dokument Dílčí plán obrany obce 

s rozšířenou působností. Činnost oddělení byla 

kontrolována Krajským úřadem Olomouckého kraje 

ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olo-

mouckého kraje a oba subjekty shodně konstatovaly, 

že výkon státní správy na úseku krizového řízení je 

na vysoké úrovni. 
 

Kancelář primátora zabezpečovala kromě ryze 

úředních agend také aktivity, díky kterým se město 

dostává do povědomí veřejnosti i jinak, než jen jako 

orgán veřejné správy. K nejvýznamnějším akcím 

patřily oslavy 100. výročí narození přerovského ro-

dáka, básníka Josefa Kainara. V rámci oslav tohoto 

jubilea proběhlo v průběhu roku několik akcí a sou-

těží. V lednu rozezněly Městský dům tóny „Beatles 

Manie“ v podání Moravské filharmonie Olomouc. 

Koncert byl symbolickou tečkou za oslavami 760. 

výročí povýšení Přerova na město, které probíhaly 

v roce 2016. V únoru se Městský dům již tradičně 

stal místem konání Reprezentačního plesu města 

Přerova. K poslechu a tanci zahrál plesový orchestr 

zlínské filharmonie Coppelia, který vystřídal krnov-

ský BigBand. Hlavním hostem byl zpěvák Janek 

Ledecký s kapelou. 

Také v roce 2017 byly před Velikonocemi vyzdo-

beny autobusové zastávky, dne 21. června se Přerov 

připojil k Evropskému dni hudby. První máj se ode-

hrál v netradičním duchu, v prostoru mezi hradbami 

a řekou Bečvou byl připravený program – pokus 

o kytarový rekord, představení nového artefaktu dvou 

kovových srdcí na zámečky lásky a komentovaná 
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prohlídka soch Ivana Theimera. Letní multižánrový 

hudební festival Hudební léto na hradbách si Přero-

vané mohli vychutnat od června do září. 
 

 
 

V létě si stoleté výročí narození Josefa Kainara 

místní lidé připomenuli ve stylu básní a hudby – 

dvou žánrů, kterým básník holdoval. Symbolicky 

právě 29. června, v den jeho narození, byl na letní 

divadelní scéně uspořádán komponovaný pořad, 

v němž zazněly Kainarovy básně a písně s jeho 

texty. V Galerii města Přerova mohli návštěvníci 

přepisovat Kainarovy verše, na kainarovské téma 

byla vyhlášena i fotosoutěž.  

První srpnový víkend patřil již tradičně Přerovským 

svatovavřineckým hodům, kterých se zúčastnily 

i delegace z partnerských měst. Zpříjemněním vstupu 

dětí do nového školního roku byla akce realizovaná 

v prostoru areálu loděnice, Do školy s úsměvem, kde 

si děti užily mnoho zábavy, ale také se hravou 

formou dozvěděly mnoho užitečných informací.  

U příležitosti Dne evropského dědictví byly veřej-

nosti otevřeny zajímavé dvorky a zahrady v centru 

města, které jsou běžně nepřístupné. Součástí byla 

také připomínka narození Josefa Kainara. Za dopro-

vodu skupiny Entuziasté byly odhaleny nové lavičky 

„Kainarky“ s knihovničkou a následoval program 

(interaktivní workshopy, semináře, představení 

a hudební produkce). V podvečerních hodinách ožily 

Wilsonova a Jiráskova ulice „Večeří pro Kainara“. 

V pěší zóně byly připraveny stoly, kde se lidé mohli 

setkat a vychutnat si nedělní podvečer s programem 

- křtem nové knihy Josef Kainar a Přerov a kon-

certem jazzové skupiny Petra Stojana s doprovod-

ným slovem Richarda Pogody a Čestmíra Beťáka.  

Po předloňské úspěšné premiéře happeningu s náz-

vem „Land Art“ se dopoledne 1. listopadu pustily do 

výzdoby náměstí T. G. Masaryka děti z mateřských 

školek, odpoledne pak patřilo široké veřejnosti. 

Kolemjdoucím zlepšil náladu koncert skupiny 

Travellers. Na betonové ploše náměstí vznikla tento-

krát podzimní mozaika vytvořená z plodů ovoce, 

zeleniny a dalších přírodních materiálů. Připojit se 

mohl kdokoliv a konečný obrazec pokryl celé 

náměstí. Z fotografií vytvořeného pestrého koberce 

byly vydány dvě pohlednice a kalendářík s výběrem 

fotek z obou ročníků. 

Zajímavou akcí se stalo „Z očí do očí“, při které měli 

občané města možnost se 4 x potkat s primátorem. 

Při neformálních setkáních v atraktivním prostředí 

hradního příkopu či galerie s primátorem lidé 

hovořili nejen o věcech, které je trápí, a které by 

chtěli ve městě změnit k lepšímu, ale sdělovali i své 

pozitivní názory.  
 

Oddělení organizační 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  

Rozpočet upravený:                               24 200,00 Kč  

Plnění:                                                    24 200,00 Kč  

% plnění:                                                     100,0 
 

Jednalo se o finanční prostředky ze smlouvy o rekla-

mě v souvislosti s vydáním knihy Josef Kainar 

a Přerov. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč  

Plnění:                                                    26 518,00 Kč  

% plnění:                                                    265,2  
 

Jednalo se o plánované příjmy ze vstupného na 

koncert Moravské filharmonie Olomouc pořádaný 

ke státnímu svátku 28. října a příjmy ze smlouvy     

o reklamě. 
 

Příjmy z prodeje zboží 
 

Rozpočet původní:                             100 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:                           100 000,00 Kč  

Plnění:                                                  79 862,90 Kč  

% plnění:                                                     79,9 

 

Jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje propagačních 

předmětů, brožur a knih vydaných pro propagaci 

města (Po stopách Žerotínů, Od lovců mamutů 

k cihle, Dějiny města Přerova v datech, Přerovský 

zámek, Přerov ve světle korespondence Karla star-

šího ze Žerotína, Krvavá noc na Švédských šancích 

nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945, Procházka 

zapomenutým Přerovem). Podíl na příjmech měly 

také knihy Kapitoly z výtvarné kultury města 

Přerova a Josef Kainar a Přerov. Dále jsou zde 

zahrnuty i příjmy z prodeje kalendářů. 
 

Odvody příspěvkových organizací (KIS) 
 

Rozpočet původní:                               537 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             474 800,00 Kč 

Plnění:                                                  517 694,00 Kč 

% plnění:                                               109,0 
 

Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku 

k 31.12.2017, z hlavní i doplňkové činnosti, byly 

odvedeny na příjmový účet zřizovatele. Z doplňkové 

činnosti činil odvod 99 694 Kč. Na hlavní činnost 

organizace obdržela v odpovídající částce příspěvek 

na odpisy nemovitého majetku. 
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Výdajová část rozpočtu 
 

Vydavatelská činnost 
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                            232 000,00 Kč 

Čerpání:                                              190 433,00 Kč 

% čerpání:           82,1  
 

Finanční prostředky byly použity na vydání publi-

kace František Rasch a vzpoura v boce Kotorské, na 

které město spolupracovalo s PhDr. Jiřím Lapáčkem. 

Publikace byla vydána v nákladu 500 kusů. Dále byl 

realizován dotisk knihy Procházka zapomenutým 

Přerovem 
 

Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočet původní:                            2 229 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 626 000,00 Kč 

Čerpání:                                            2 213 523,92 Kč 

% čerpání:           84,3 
 

 

 

Finanční prostředky byly čerpány k zajištění finanční 

spoluúčasti na kulturních akcích pořádaných městem, 

nad nimiž primátor, případně některý z náměstků, 

přebírali záštitu a spolupodíleli se na jejich zabezpe-

čování. Dále byly použity na financování akcí zařa-

zených do programu oslav na rok 2017 a na kulturní 

a sportovní akce v místních částech. Finanční pro-

středky byly vynaloženy např. na:  

 zpracování a tisk propagačních bloků, letáků, 

kalendářů a dalších tiskovin, využívaných pro 

propagaci nejen představiteli města, ale také 

v rámci akcí cestovního ruchu,  

 zajištění drobných propagačních předmětů (pří-

věsky, svíčky, USB, peněženky, reflexní pásky, 

odznaky, powerbanky, samolepky, podložky pod 

myš, sluchátka, propisky),  

 služby spojené s realizací kulturně-společenských 

akcí, které město pořádalo nebo na nichž se podí-

lelo (plakáty, pozvánky, brožury apod.), 

 náklady na městský ples, 

 zajištění oslav města Přerova a pietních akcí 

(plakáty, pozvánky, materiál na zajištění pietních 

akcí, apod.), 

 zajištění kulturních a sportovních akcí v místních 

částech. 

Zachování a obnova kulturních památek (neinv. 

transfery dobrovolným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní:   54 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   54 000,00 Kč 

Čerpání:   52 793,00 Kč 

% čerpání:          97,8 
 

Jednalo se o úhradu pravidelného ročního příspěvku 

za členství ve Sdružení historických sídel Čech, Mo-

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

Ostatní tělovýchovná činnost 
 

Rozpočet původní:                                   1 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 1 000,00 Kč 

Čerpání:      1 000,00 Kč 

% čerpání:        100,0 
 

Jednalo se o úhradu členství statutárního města Pře-

rova ve spolku HC ZUBR PŘEROV z. s.  
 

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-

ným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní: 133 000,00 Kč 

Rozpočet upravený: 133 000,00 Kč 

Čerpání: 131 982,00 Kč 

% čerpání:          99,2 
 

Jednalo se o úhradu členského příspěvku Regionální 

agentuře pro rozvoj Střední Moravy.  
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:    133 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  133 000,00 Kč 

Čerpání:  130 938,00 Kč 

% čerpání:           98,4 
 

Jednalo se o úhradu členského příspěvku ve spolku 

Odpady Olomouckého kraje, z. s., jehož výše činí     

3 Kč/obyvatel/rok.  
 

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 
 

Rozpočet původní:                            1 003 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 020 000,00 Kč 

Čerpání:                                               924 914,84 Kč 

% čerpání:                                                      90,7 
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Finanční prostředky byly čerpány k zajištění služeb 

spojených s veřejnou správou – na výdaje spojené 

s konáním zastupitelstva (např. nájem technického 

zařízení, zajištění streamingu videa pro on-line pře-

nos na webových stránkách města a v Televizi Přerov, 

občerstvení). Hrazeno bylo pohoštění a občerstvení 

při zasedáních rady, při jednáních za účasti předsta-

vitelů a zaměstnanců města, na seminářích a dalších 

pracovních i společenských akcích pořádaných měs-

tem. Dále bylo financováno školení zastupitelů, 

cestovné, účastnické poplatky na konference, zabez-

pečení cestovného a stravného delegací města při 

návštěvě partnerských měst, nákup drobných dárků 

a upomínkových předmětů, předávaných představi-

teli města při různých oficiálních, pracovních, spole-

čenských, sportovních i kulturních příležitostech.  

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobro-

volným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní: 280 000,00 Kč 

Rozpočet upravený: 280 000,00 Kč 

Čerpání: 275 165,20 Kč 

% čerpání:  98,3 
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu člen-

ských příspěvků jednotlivým sdružením, jichž je 

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

žení obcí střední Moravy a Asociaci pro cyklisty.  

 

 

 

 

Rekapitulace plateb za členství ve sdruženích, svazech a fondech  
 

 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 
 

Rozpočet původní:                          16 066 200,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        15 693 900,00 Kč 

Čerpání:                                          15 693 900,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Jednalo se o příspěvek na provoz a odpisy nemovi-

tého majetku jednotlivých středisek hlavní činnosti 

příspěvkové organizace, který byl čerpán měsíčně na 

základě žádosti o vyplacení příspěvku. 

 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů 
 

Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce) 
 

Rozpočet původní:  360 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             476 000,00 Kč 

Plnění:                                                  607 268,43 Kč 

% plnění:          127,6 
 

Jednalo se o příjmy z plošné inzerce v měsíčníku 

Přerovské listy, který vydává společnost Strategic 

Consulting s. r. o., na základě smlouvy o redakčním 

zpracování, tisku a distribuci měsíčníku Přerovské 

listy. Inzerce je zajišťována externě na základě 

smlouvy o obstarávání plošné inzerce. 

 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Vnitřní obchod (marketing a propagace) 
 

Rozpočet původní:                               320 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             401 800,00 Kč 

Čerpání:  169 466,00 Kč 

% čerpání:            42,2  
 

 
 

Finanční prostředky byly použity na výrobu propa-

gačních materiálů – plakátů a panelů do soutěže 

Stavba roku Olomouckého kraje a na výstavu věno-

vanou Josefu Kainarovi, výlep plakátů a nájem sálů 

na veřejná projednávání a Setkání s podnikateli. Dále 

byla hrazena výroba skládacích letáků s plánkem 

hrobů významných osobností. V listopadu se usku-

 

Sdružení 

historických 

sídel Čech, 

Moravy 

a Slezska 

Svaz měst 

a obcí 

Sdružení 

obcí 

Střední 

Moravy 

Asociace pro 

cyklisty 

 

Regionální 

agentura pro 

rozvoj Střední 

Moravy  

 

 

Odpady 

Olomouckého 

kraje 

 

 

HC ZUBR 

PŘEROV 

členský příspěvek 

v Kč/obyvatele 
1,20 

1,80  

+ 10 000,00 
4,00 

částka vymě-

řena asociací 
3,00 3,00 

částka 

vyměřena 

původní rozpočet 54 000,00 91 000,00 179 000,00 10 000,00 133 000,00 133 000,00 1 000,00 

upravený rozpočet 54 000,00 91 000,00 179 000,00 10 000,00 133 000,00 133 000,00 1 000,00 

čerpání 

k 31.12.2017 
52 793,00 89 189,20 175 976,00 10 000,00 131 982,00 130 938,00 1 000,00 
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tečnila akce „land art“, na kterou byly vytvořeny pro-

pagační „placky“ a následně z fotografií pohlednice 

a minikalendáře, které byly mimo jiné rozdávány na 

veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a bu-

dou sloužit jako propagace k zapojení veřejnosti do 

akce „land art“ v roce 2018. Finanční prostředky byly 

též použity na zabezpečení akce Obnovujeme Knejz-

líkovy sady a výdaje související s přípravami výročí 

Františka Rasche. Hrazena byla výroba medailí J. A. 

Komenského v souvislosti s udílením Cen města 

Přerova.  

 

Cestovní ruch 
 

Rozpočet původní:  257 600,00 Kč 

Rozpočet upravený:  257 600,00 Kč 

Čerpání:  194 923,00 Kč 

% čerpání:            75,7 
 

Hrazeny byly výdaje spojené s členstvím města 

v dobrovolném sdružení Cyklostezka Bečva. Město 

získalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na projekt „Cyklostezka Bečva Královna Cykloste-

zek“ zaměřený na rozvoj a propagaci, který zahrnuje 

revizi značení, instalaci směrovek na trase, tvorbu 

propagačních předmětů, informačních panelů atd. 

Dále byl financován tisk skládaček a map vydaných 

v rámci spolupráce města s volným sdružením měst 

Moravská brána využívaných během turistické sezony 

2017/2018. Ke 100. výročí narození přerovského 

básníka Josefa Kainara byla vydána publikace o jeho 

životě s názvem Josef Kainar a Přerov, financována 

byla spoluúčast města na tradiční akci Noc kostelů. 

V souvislosti s pořádáním akcí cyklokoordinátora 

byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 

45 990 Kč (např. Do práce na kole, Recesní cyklo-

jízda v kostýmech a Den dopravní výchovy).  

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 

Rozpočet původní:                          10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  182 000,00 Kč 

Čerpání:                                        180 297,00 Kč 

% čerpání:           99,1 
 

Jednalo se o výdaje na úhradu členského příspěvku 

ve spolku CIVINET, z. s. Dále se jednalo o náklady 

spojené s konáním Mezinárodního studentského 

dopravně inženýrského projektového semináře 2017 

v Přerově. 

 

Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočet původní:                          93 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    93 000,00 Kč 

Čerpání:                                          49 047,43 Kč 

% čerpání:           52,7 
 

Jednalo se o výdaje spojené s fotopracemi pro kro-

niku, s tiskem pamětních listů, tvorbou novoročenek, 

vazbou kroniky a Přerovských listů, korekturou kro-

niky a se zápisy do pamětních knih. 

Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 
 

Rozpočet původní:                            2 460 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 460 000,00 Kč 

Čerpání:                                            2 460 000,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
 

Jednalo se o úhradu za odvysílaný čas Televizi Pře-

rov, s. r. o., s níž byla uzavřena smlouva o vytvoření 

zvukově obrazového záznamu.  
 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

(Přerovské listy) 
 

Rozpočet původní:                            1 029 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 115 000,00 Kč 

Čerpání:                                            1 112 856,05 Kč 

% čerpání:  99,8 
 

Přerovské listy komplexně zabezpečovala společnost 

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

78 804 Kč za 1 vydání. Hrazeny byly rovněž výdaje 

na odměnu za obstarávání plošné inzerce do tohoto 

měsíčníku. Tato služba byla zajišťována externě. 
 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků (KPOZ) 
 

Rozpočet původní:  630 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   630 000,00 Kč 

Čerpání:  621 244,00 Kč 

% čerpání:            98,6 
 

Hrazeny byly výdaje spojené s přípravou a konáním 

setkání zástupců města se 75letými občany, věcné 

a květinové dary, fotodokumentace, tiskoviny, hu-

dební produkce, úhrada nákladů při obřadech vítání 

dětí, zlatých a diamantových svateb. Dále byly čerpá-

ny výdaje na ošatné, hudební produkci, pohoštění, 

zhotovení DVD, na pozvánky a pamětní listy. 
 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    41 000,00 Kč 

Čerpání:    36 000,00 Kč 

% čerpání:  87,8 
 

 

Finanční prostředky byly použity na zajištění soutěže 

Předzahrádka roku 2017. Tedy na vyplacení odměn 

javascript:window.close()
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pro členy hodnotící poroty, finanční odměny pro 

vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích a na náklady 

technického a materiálního zajištění. 
 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 

prevence 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    32 000,00 Kč 

Čerpání:    30 989,00 Kč 

% čerpání:  96,8 
 

Finanční prostředky sloužily k úhradě nájmu sálu 

v Městském domě na akci Senior symposium 2017. 
 

Činnost místní správy (služby) 
 

Rozpočet původní:  265 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:  265 000,00 Kč 

Čerpání:  257 532,60 Kč 

% čerpání:  97,2 
 

Jednalo se o výdaje spojené se správou a aktualizací 

webových stránek města, která probíhala v souladu 

s uzavřenou smlouvou s externím webmasterem. Dále 

byly hrazeny poplatky související s webhostingem 

virtuální prohlídky města Přerova a také poplatky za 

vlastnictví domény mamutov. 

 

Oddělení ochrany a krizového řízení 

 
Výdajová část rozpočtu 

 

Úpravy vodohospodářsky významných a vodáren-

ských toků 
 

Rozpočet původní:                  124 800,00 Kč 

Rozpočet upravený: 156 300,00 Kč 

Čerpání: 135 406,20 Kč 

% čerpání:           86,6 
 

Byly hrazeny výdaje spojené s nutnou výměnou 

srážkoměru umístěného v Penčicích, který je součástí 

„Protipovodňových opatření pro město Přerov“, kdy 

došlo ke zničení elektronické části měřící jednotky 

patrně atmosférickým přepětím při bouřce. Vzhle-

dem k tomu, že stanice byla pojištěna, byla tato 

pojistná událost řešena s příslušnou pojišťovnou. 

Ostatní finanční prostředky byly čerpány v souladu 

s plánovanými výdaji, a to zejména uhrazení ročního 

poplatku Českému telekomunikačnímu úřadu za 

používání rádiového kmitočtu pro nepohyblivé vysí-

lací stanice umístěné na oddělení ochrany a krizo-

vého řízení a na centru krizového řízení umístěného 

na zdejší požární stanici. Dále byly hrazeny smluvní 

výdaje za datové služby a rozesílané informační 

SMS zprávy, které jsou určeny povodňové komisi, 

která jako další zdroj informací využívá digitální 

povodňový plán, jehož správa je smluvně ošetřena 

a ročně hrazena. Z rozpočtovaných prostředků byla 

rovněž hrazena servisní činnost celého systému. 

Ochrana obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:  202 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:   202 100,00 Kč 

Čerpání:  190 988,35 Kč 

% čerpání:           94,5 
 

V této oblasti byly finanční prostředky použity na 

ostatní osobní výdaje a zdravotní a sociální pojištění 

související s dohodou o pracovní činnosti sepsanou 

s údržbářem úkrytů, který zabezpečuje běžnou údržbu 

uvedených prostor. Dalšími výdaji byly výdaje za 

spotřebovanou elektrickou energii, pohonné hmoty 

a maziva nezbytné pro chod elektrozařízení. Jednot-

livá zařízení je nezbytné revidovat v časových inter-

valech stanovených normou, z toho důvodu byly dle 

závazného harmonogramu provedeny revize filtro-

ventilačních zařízení, prováděné výhradně speciali-

zovanými firmami. 
 

Záležitosti krizového řízení j. n. 
 

Rozpočet původní: 308 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:  308 300,00 Kč 

Čerpání: 255 096,98 Kč 

% čerpání:          82,7 
 

Jsou zde zahrnuty výdaje vynaložené za účelem 

udržení akceschopnosti krizového štábu i za ztíže-

ných světelných nebo povětrnostních podmínek. 

Pořízena byla osvětlovací souprava PELI RALS, vč. 

příslušenství a náhradního akumulátoru, využívaná 

při mimořádných událostech v místech, kde je třeba 

světelného zdroje a není přitom k dispozici běžná 

elektrická síť. Další zařízení, které bylo pořízeno, je 

mobilní výstražné a rozhlasové zařízení, prostřed-

nictvím kterého lze velmi snadno a účinně provádět 

hlášení o případném hrozícím nebezpečí přímo 

z automobilu, na který se zařízení nainstaluje. Dále 

byl pořízen digitální fotoaparát, který bude využit 

pro dokumentování vývoje a průběhu mimořádných 

událostí a případných následných škod. Na doporuče-

ní oddělení ochrany obyvatelstva Územního odboru 

Přerov HZS Olomouckého kraje byly zakoupeny 

2 plničky dvoukomorových protipovodňových pytlů 

a hliníkové schůdky. Značné čerpání finančních 

prostředků bylo za služby telekomunikací a radioko-

munikací, kdy jsou hrazeny výdaje spojené s provo-

zem vodočetného zařízení na řece Bečvě a Infoka-

nálem, pomocí kterého jsou občanům rozesílány 

zprávy o konání zastupitelstva, smogových situacích 

a různých mimořádných událostech. Do výdajů se 

dále promítly pravidelné platby za datové služby 

serverů s provozem uvedených systémů úzce souvi-

sejích, včetně výdajů na pravidelnou opravu a udržo-

vání provozuschopnosti Sondy Teranos umístěné na 

řece Bečvě a výdajů za preventivní servis technického 

zařízení sloužícího pro přenos obrazových a zvuko-

vých informací do televize v případě vzniku mimo-

řádných událostí. V průběhu sledovaného období 

bylo také nutné objednat služby spojené s odvozem 
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a likvidací nevyužitelných a nebezpečných tlako-

vých lahví. Mezi drobnější výdaje patřil např. nákup 

pohonných a mazacích hmot pro čerpadla a pily 

a pořízení drobného spotřebního materiálu. Dále bylo 

hrazeno pohoštění při zabezpečování sčítání ptactva 

v souvislosti s ptačí chřipkou nebo strava při zase-

dání povodňové komise.  
 

 

 

Požární ochrana – dobrovolná část 
 

Rozpočet původní:  129 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:  129 800,00 Kč 

Čerpání:  118 845,00 Kč 

% čerpání:  91,6 
 

Členům jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), 

kteří se zúčastňují zásahů či cvičení v tzv. mimopra-

covní době, náleží zákonná odměna, proto byla část 

rozpočtovaných finančních prostředků použita na 

tento účel. Dále byly finanční prostředky vynaloženy 

na náhrady mezd (tzv. refundace mezd zaměstna-

vatelům), těch členů JSDH, kteří se zúčastnili řešení 

mimořádných událostí nebo likvidace jejích následků 

v době, kdy měli být přítomni ve svém zaměstnání, 

za které jim náleží mzda. S těmito výdaji neodmy-

slitelně souvisí ostatní povinné pojistné. U zásahů či 

odborné přípravy rovněž vzniká členům JSDH nárok 

na stravné, které bylo ve sledovaném období poskyt-

nuto např. při likvidaci následků orkánu. Mnohé 

zásahy se odehrávají v nočních hodinách, kdy není 

jednoduché jakoukoliv stravu pro zasahující jednotky 

zabezpečit, proto byly pořízeny tzv. nouzové stravní 

dávky, u kterých lze ohřev provést kdekoliv v terénu 

bez použití tepelného zdroje jen díky vnitřní che-

mické reakci.  
 

Akce nad 500 tis. Kč 
 

Plán udržitelné mobility města Přerova 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  575 900,00 Kč 

Čerpání:                                               358 605,00 Kč 

% čerpání:           62,3 
 

Jednalo se o výdaje na aktivity spojené s připra-

vovaným Plánem udržitelné mobility města Přerova, 

kdy byly uhrazeny náklady spojené s přípravou pro-

jektu. Projekt byl ukončen k 31.07.2017. Dotace pro-

placena a zapojena do rozpočtu statutárního města 

Přerova. 

 

Publikace Kapitoly z výtvarné kultury města 

Přerova 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:  415 100,00 Kč 

Čerpání:  354 529,50 Kč 

% čerpání:          85,4 
 

Jednalo se o výdaje na vydání publikace Kapitoly 

z výtvarné kultury města Přerova. Publikace je 

zamýšlena jako další součást ediční řady knih, které 

postupně vydává statutární město Přerov. V průběhu 

roku 2016 byly zpracovány odborné texty, provedena 

zásadní část editorské činnosti, zpracován textový 

úvod, převážná část rejstříku a provedena sumarizace 

podkladů včetně obrazových. Po jednání autorského 

týmu se zástupci města bylo dohodnuto doplnění 

další kapitoly. Kniha byla vydána na podzim 2017. 

 

Dotační program, ostatní dotace a dary 
 

Zájmová činnost v kultuře 
 

Rozpočet původní:                            2 030 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 030 000,00 Kč 

Čerpání:                                            2 030 000,00 Kč 

% čerpání:          100,0 
 

Jednalo se o dotační program města v oblasti 

kultury. Čerpání probíhalo v souladu s uzavřenými 

smlouvami.  

 

Ostatní výdaje na zemědělství  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  

Rozpočet upravený:                             150 000,00 Kč  

Čerpání:                                               150 000,00 Kč  

% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o mimořádnou dotaci pro Společnost pro 

orbu České republiky, z. s., na náklady spojené 

s konáním 44. Mistrovství republiky v orbě v Pře-

rově. Finanční prostředky byly poskytnuty v souladu 

s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.  

 

Ostatní záležitosti kultury  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  

Rozpočet upravený:                               65 000,00 Kč  

Čerpání:                                                 65 000,00 Kč  

% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o tyto mimořádné dotace pro:  

 TK Precheza Přerov, z. s. na náklady spojené 

s konáním akce Zlatý kanár 2017         50 000 Kč 

 Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizaci 

Přerov na náklady spojené s konáním akce XIV. 

Výstava Moravy a Slezska                    15 000 Kč 
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Ostatní zájmová činnost a rekreace  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  

Rozpočet upravený:                               35 000,00 Kč  

Čerpání:                                                 35 000,00 Kč  

% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o mimořádné dotace:  

 pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s., na účast 

žáků Moravské školy tance na světovém finále 

Dance World Cup v Německu              20 000 Kč 

 pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizaci 

Přerov, na pořízení zařízení pro léčení včelstev    

                                                                    15 000 Kč 

 

Záležitosti krizového řízení j. n.  
 

Rozpočet původní:                                   7 500,00 Kč  

Rozpočet upravený:                             321 400,00 Kč  

Čerpání:                                               321 400,00 Kč  

% čerpání:                                                   100,0  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jednalo se o tyto mimořádné dotace pro:  

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 

generální opravu výškové mobilní požární tech-

niky SP 27 Tatra 815                          300 000 Kč 

 Moravskou hasičskou jednotu – hasičský sbor 

Přerov na pořízení automatického externího defi-

brilátoru Lifepak 1000                          13 900 Kč 
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 

provozování systému automatického telefonního 

volání a SMS (systém AMDS), prostřednictvím 

kterého jsou svoláváni členové JSDH k mimo-

řádným událostem a je-li třeba, i členové 

Bezpečnostní rady a Krizového štábu obce s roz-

šířenou působností Přerov, přičemž příspěvek 

slouží zároveň k údržbě jednotného systému 

vyrozumívání a varování                        7 500 Kč 
 

 
Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná 

vedoucí kanceláře primátora 
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SML/0999/2017  Kulturní spolek Academic, o. s. 3 000,00 18.10.2017

SML/1024/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 56 000,00 15.12.2017

SML/1026/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 19 000,00 20.12.2017

SML/1028/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 58 000,00 11.1.2018

SML/1033/2017  Dechový orchestr Haná Přerov z. s. 165 000,00 30.1.2018

SML/1048/2017  Základní škola Přerov, Trávník 27 9 000,00 31.1.2018

SML/1067/2017  Občanská společnost DSi, z. s. 26 000,00 26.1.2018

SML/1093/2017  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 21 000,00 20.12.2017

SML/1094/2017  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 19 000,00 31.1.2018

SML/1178/2017  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 22 000,00 29.1.2018

SML/1179/2017  Střední škola technická, Přerov 2 000,00 14.12.2017

SML/1398/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 34 000,00 14.6.2017

SML/1399/2017  Nadační fond Přerov - Cuijk 89 000,00 11.1.2018

SML/1401/2017  Nadační fond Blues nad Bečvou 56 000,00 25.1.2018

SML/1402/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 46 000,00 11.1.2018

SML/1403/2017  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 18 000,00 22.12.2017

SML/1404/2017  Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 91 000,00 30.1.2018

SML/1421/2017  DUHA klub Dlažka 198 000,00 30.1.2018

SML/1422/2017  DUHA klub Dlažka 90 000,00 30.1.2018

SML/1423/2017  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 64 000,00 30.1.2018

SML/1424/2017  Zahrádkářský spolek Vinary, z. s. 14 000,00 16.10.2017

SML/1557/2017  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 18 000,00 26.1.2018

SML/1560/2017  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. 12 000,00 23.1.2018

SML/1565/2017  Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 900 000,00 31.1.2018

 C E L K E M 2 030 000,00

SML/2239/2017
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje (dotace)
300 000,00 14.11.2017

 Česká republika - Hasičský záchranný sbor

 Olomouckého kraje (dar)
7 500,00

SML/2798/2017  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 20 000,00 30.1.2018

SML/3081/2017  Společnost pro orbu České republiky, z. s. 150 000,00 29.1.2018

SML/3719/2017  Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov 13 900,00 17.1.2018

SML/3937/2017  TK Precheza Přerov, z. s. 50 000,00 18.1.2018

SML/4032/2017
 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace

 Přerov 
15 000,00

Termín

 31.6.2018

SML/4033/2017
 Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace

 Přerov
15 000,00 30.1.2018

 C E L K E M 571 400,00

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne

Dotační program na podporu oblasti kultury

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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Oddělení personální 
 

Pro rok 2017 byl Radou města Přerova stanoven 

počet zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města 

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

však, v souvislosti s celou řadou organizačních změn, 

došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 5, a na druhé 

straně k navýšení o 10, a to na úseku sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD), na úseku sociální prevence  

a pomoci, na oddělení projektů, veřejných zakázek 

a dotací. Došlo ke zřízení oddělení dopravy a služby 

Senior taxi. K 31.12.2017 činil tedy počet zaměst-

nanců zařazených do MMPr 312,7. Počet zaměst-

nanců zařazených do Městské policie Přerov (MP) 

byl navýšen na 56.   

V roce 2017 byl realizován projekt Asistenti pre-

vence kriminality, přičemž 4 zaměstnanci byli doto-

váni MV ČR a 4 zaměstnanci úřadem práce. 

V průběhu roku oddělení vykonávalo pracovně-

právní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 407 

zaměstnanců zařazených do MMPr, MP a asistenty 

prevence kriminality, 15 žen na mateřské a rodičov-

ské dovolené, 4 uvolněné zastupitele, 31 neuvolně-

ných zastupitelů, v průměru 162 předsedů a členů 

komisí a výborů, 307 občanů činných pro město na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. 36 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr, 

30 bylo nově přijato, u 31 došlo ke změně pracovně 

právního postavení, 5 žen nastoupilo na mateřskou 

dovolenou a 4 se z mateřské dovolené vrátily. Od 

01.11.2017 došlo ke změně nařízení vlády o plato-

vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, u všech zaměstnanců bylo tedy nutno 

provést změny v platových tarifech a zkontrolovat 

dolní hranice nárokových složek. 

V průběhu roku byly v souvislosti se změnou naří-

zení vlády č. 37/2003 Sb., provedeny změny ve výši 

odměňování členů zastupitelstva. 

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu 2017, byly 

zabezpečovány dohody o provedení prací k jejich 

zajištění, zúčtování platů za přesčasy na volbách 

a odměny pro 471 členů komisí.  

Kancelář tajemníka 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 

(11) 

 

 

  
tajemník 

(1) 

asistentka tajemníka 

 

(1) 

 

oddělení 

právní 
(4) 

 

oddělení 

personální 

(5) 
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Do 05.08.2017 byla zpracována a elektronicky odeslá-

na data za město a právnické osoby zřízené městem 

do celostátního Informačního systému o platech za 

I. pololetí 2017, do 05.02.2017 pak za II. pololetí 

2016. Zaměstnanci pravidelně zpracovávali podkla-

dy pro čerpání mzdových nákladů a odvodů projektu  

 

OSPOD, dále pak podklady pro zúčtování dotací 

úřadu práce na zřízená společensky účelná pracovní 

místa a veřejně prospěšné práce a také již zmiňo-

vaný projekt Asistenti prevence kriminality. 

V souvislosti s odděleným sledováním výdajů na 

činnost místních výborů byly měsíčně přeúčtová-

vány výdaje na jejich odměny a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění, dále výdaje na stravenky 

zaměstnanců bytové správy a MP, jakož i výdaje na 

dohody o provedení prací v místních výborech. 

Odděleně byly vykazovány i výdaje na 3 sociální 

agendy (OSPOD, pěstounskou péči a přímou sociál-

ní péči), dále na asistenty a manažera prevence kri-

minality. 

Oddělení se rovněž zabývalo kontrolou tuzemských 

i zahraničních cestovních náhrad. V roce 2017 bylo 

zkontrolováno: 

 2 246 cestovních příkazů týkajících se 

tuzemských pracovních cest, 

 7 žádostí o vybavení zahraniční měnou, 

 7 vyúčtování týkajících se zahraničních pracov-

ních cest na Ukrajinu, do Holandska, Rakouska, 

Polska, Slovenska (2x) a Německa. 

 

Sociální fond 
 

Zastupitelstvo města Přerova zřídilo v roce 1995 

Sociální fond zaměstnanců města Přerova. Podrob-

nější rozpis příjmů a výdajů fondu tvoří samostatnou 

přílohu závěrečného účtu. V roce 2017 činil příděl 

do sociálního fondu 2,5 % objemu mzdových pro-

středků, zůstatek účtu fondu k datu 31.12.2017 částku 

720 703,08 Kč. 
 

 

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2017 
 

 

 
rozpočet 

v tis. Kč 

skutečnost 

v tis. Kč 
% 

průměrný počet 

zaměstnanců 

průměrný 

plat 

Magistrát 117 647 116 918 99,38 309,05 31 526 

Městská policie  21 403 21 402 100 52,71 33 837 

Asistenti prevence kriminality    1 424 1 424 100 7,66 15 489 

 
 

Pracoviště vzdělávání 
 

Pracoviště komplexně zabezpečovalo vzdělávání 

úředníků, studium při zaměstnání, výběrová řízení 

na volná místa MMPr, odborné praxe a stáže studentů 

na MMPr. V roce 2017 bylo vyhlášeno 26 výběro-

vých řízení. Bylo zajištěno školení a vzdělávání, 

v přepočtu pro více jak 1 300 zaměstnanců, (vyšší 

počet proškolených zaměstnanců se podařilo zajistit 

zejména díky využití bezplatného e-learningového 

vzdělávání a realizací seminářů na zakázku v budově 

magistrátu). Celkem bylo organizováno 378 vzdě-

lávacích akcí a seminářů. V rámci náhradního plnění 

bylo proškoleno 161 zaměstnanců. 

K přípravě a zkouškám zvláštní odborné způsobi-

losti  bylo  přihlášeno 11  úředníků,  zkoušku budou  

 

 

skládat v průběhu roku 2018. Zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti v roce 2017 úspěšně absol-

vovalo 9 úředníků, jednomu byla MVČR uznána 

rovnocennost vzdělání. 

V rámci procesního řízení se oddělení personální 

podílí na implementaci metod kvality, spolupracuje 

na projektech podpořených z ESF operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, benchmar-

kingové iniciativě. 

V roce 2015 byl v rámci projektu 89 „Vytvoření 

systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců 

Magistrátu města Přerova“ přijat vnitřní předpis 

k hodnocení zaměstnanců a v říjnu 2017 byl systém 

hodnocení realizován již potřetí.  
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PŘEHLED VÝDAJŮ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ  
 

    

 

  
rozpočet v tis. Kč 

skutečnost v Kč % 
původní upravený 

Silnice         

Platy, OON, povinné pojistné a cestovné 700,0 700,0 424 064,0 60,6 

     

Mateřské školy     

Platy, povinné pojistné aj.  673,0 673,0 666 358,0 99,0 

     

Bytové hospodářství     

Platy, povinné pojistné aj. 7 455,0 7 455,0 7 360 478,0 98,7 

Vzdělávání  45,0 45,0 35 516,0 78,9 

     

Ostatní sociální péče a pomoc manželství a rodině 

(pěstounská péče) 
        

Platy, povinné pojistné aj. 45,0 45,0 0,0 0,0 

Vzdělávání  5,0 5,0 0,0 0,0 

     

Bezpečnost a veřejný pořádek         

Platy, povinné pojistné aj. 29 602,0 30 044,0 29 744 102,5 99,0 

     

Zastupitelstva obcí          

Odměny, povinné pojistné aj. 8 200,0 8 971,20 8 705 744,0 97,0 

     

Volby do Parlamentu ČR     

Platy, OON, pojistné aj.  0,0 1 010,0 972 482,0 96,3 

     

Volby prezidenta ČR     

Platy, OON, pojistné aj. 0,0 70,8 55 427,0 78,3 

     

Činnost místní správy          

Platy, povinné pojistné aj. 154 748,0 154 206,0 152 424 858,37 98,8 

Vzdělávání 1 222,1 1 722,1 1 651 239,31 95,9 

     

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 

úrovně 
        

sociální fond 3 580,0 3 580,0 3 580 000,0 100,0 

     

Senior taxi     

Platy, povinné pojistné aj. 0,0 264,0 207 813 78,7 

     

Asistenti prevence kriminality, manažer PK          

Platy, povinné pojistné aj. 2 667,0 2 758,91 2 646 599,0 95,9 

Vzdělávání 0,0 88,0 69 000,0 78,4 

     

Přechod na Windows Server 2016     

Vzdělávání 0,0 345,0 0,0  0,0 

CELKEM 208 942,1 211 997,24 208 543 681,18 98,4 
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Oddělení právní 
 

Oddělení vykonávalo činnosti v souladu s Organi-

začním řádem MMPr, zejména se věnovalo tvorbě 

a připomínkování vnitřních předpisů MMPr, zpraco-

valo několik návrhů obecně závazných vyhlášek 

(OZV), popř. se podílelo na jejich koordinaci a pří-

pravě ve spolupráci s jiným odborem MMPr, zpraco-

vávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou bylo 

statutární město Přerov, připomínkovalo velké množ-

ství návrhů smluv, které mu byly zaslány jinými 

odděleními MMPr, poskytovalo v širokém spektru 

právní konzultace v oblasti samosprávy a státní sprá-

vy vedení města, jednotlivým odborům MMPr a MP 

a provádělo vymáhání pohledávek města ve spolu-

práci s odborem ekonomiky.  
 

Tvorba právních předpisů statutárního města 

Přerova  
 

 OZV č. 2/2017 k zabezpečení místních záleži-

tostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

V souvislosti s novelou přestupkového zákona, podle 

které již obce nejsou oprávněny udělovat výjimky 

svým rozhodnutím, bylo v závěru r. 2016 přikročeno 

k přípravě návrhu OZV, která by měla přímo do 

svého textu pojmout všechny tradiční akce celoobec-

ního významu překračující 22. hodinu. Návrh byl 

projednán výborem pro místní části a schválen na 

dubnovém zastupitelstvu; OZV č. 2/2017 tak nabyla 

účinnosti dne 13.05.2017. Zároveň byl na úřední 

desce a webových stránkách města zveřejněn seznam 

akcí povolených touto vyhláškou s uvedením data 

jejich konání.  
 

 Novelizace nařízení města Přerova č. 1/2016, 

kterým se vydává tržní řád   

V roce 2017 byly připraveny 2 novelizace nařízení 

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

V návaznosti na uzavření smlouvy s Okresní agrární 

komorou na pořádání pravidelných farmářských trhů 

byl v Nařízení č. 2/2017 upraven sortiment těchto 

trhů a rovněž den jejich konání (druhý a čtvrtý čtvrtek 

příslušného kalendářního měsíce). Dále byla připra-

vena novelizace Nařízení č.1/2016, kterým se vydává 

tržní řád na základě požadavku Kanceláře primátora 

v souvislosti s novým pořadatelem vánočních trhů 

na nám. TGM (Nařízení č. 3/2017). 
 

 OZV č. 4/2017 o regulaci provozování hazard-

ních her, ve znění OZV č. 5/2017 

Oddělení připomínkovalo návrh OZV č. 4/2017 i její 

novelizaci provedenou OZV č. 5/2017. Obě OZV 

byly vydány s účinností od 01.01.2018. Cílem je 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

regulací provozování hazardních her na území 

města. V OZV určené hazardní hry nelze provozovat 

na území vymezeném městskou památkovou zónou 

a dále v okruhu 100 metrů od hlavních vstupů do 

škol a školských zařízení. Přechodné ustanovení pak 

upravuje možnost provozování hazardních her do 

doby platnosti vydaného povolení.  

●  OZV č. 3/2017, kterou se ruší OZV č. 3/2016 

o zákazu kouření na dětských hřištích 

Dnem 31.05.2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 

Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návy-

kových látek. Tento zákon mimo jiné zrušil zákon    

č. 379/2005 Sb., který obsahoval zmocnění obce 

v samostatné působnosti OZV dočasně nebo trvale 

zakázat kouření na veřejně přístupných dětských 

hřištích a sportovištích určených pro děti a mla-

distvé. Nově jsou prostory dětských hřišť a sporto-

višť určené převážně pro osoby mladší 18 let přímo 

zahrnuty do výčtu prostor, kde je kouření podle 

zákona zakázáno, a to podle § 8 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 65/2017 Sb. Na základě uvedeného bylo 

nutné OZV č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských 

hřištích zrušit, neboť již neexistuje zákonné zmocně-

ní pro její vydání. Zrušena byla OZV č. 3/2017 

vydaná 20.06.2017 Zastupitelstvem města Přerova.  

 

Soudní spory 
 

 Žaloba proti společnosti Allowance s. r. o., 

o náhradu škody ve výši 50 000 Kč s příslušen-

stvím (pokuta za správní delikt uložená ÚOHS) 

Oddělení řešilo náhradu škody vzniklé z titulu 

pokuty ve výši 50 000 Kč uložené městu Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona     

o veřejných zakázkách. Uložená pokuta byla městem 

uhrazena a poté, co bylo Radou města Přerova roz-

hodnuto nepodávat správní žalobu, byla společnost 

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

základě mandátní smlouvy výběrové řízení včetně 

omezení počtu uchazečů formou losování, vyzvána 

ke zpětné úhradě pokuty. V probíhajícím soudním 

řízení byl 06.11.2017 vydán Obvodním soudem pro 

Prahu 10 rozsudek, podle kterého je žalovaný, nyní 

Support&Consulting s. r. o., povinen zaplatit městu 

požadovanou částku s příslušenstvím. Statutární 

město obdrželo dne 05.01.2018 odvolání žalovaného 

proti tomuto rozsudku, ke kterému bylo následně 

zasláno vyjádření. 
 

 
 

   Žaloba spol. Dopravní a logistická společnost 

s. r. o., o zaplacení 2 190 706 Kč s příslušenstvím 

V průběhu roku probíhalo odvolací řízení u Krajského 

soudu v Ostravě – pobočka Olomouc, a to na základě 

odvolání podaného žalobcem Dopravní a logistická 

společnost s. r. o., proti rozhodnutí Okresního soudu 

v Přerově ze dne 29.11.2016, kterým jeho žalobu 

zamítl. U odvolacího soudu proběhlo několik jednání 
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spojených s prováděním dokazování, přičemž soud 

si rovněž vyžádal provedení důkazu výslechem 

jednoho ze svědků u Okresního soudu v Trnavě. 

V této věci nakonec odvolací soud rozhodl tak, že 

dne 11.10.2017 potvrdil rozsudek soudu I. stupně 

jako věcně správný.  
 

 Žaloba proti dlužníkovi Dopravní a logistická 

společnost s. r. o., o zaplacení přeplatku kompen-

zace ve výši 3 154 964 Kč s příslušenstvím 

Dne 27.03.2017 byla podána, na základě rozhodnutí 

rady města ze dne 16.03.2017, žaloba na dlužníka 

Dopravní a logistická společnost, s. r. o., kterým byl 

uplatněn nárok na přeplatek kompenzace dle smlouvy 

o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 

12.03.2014 v celkové výši 3 154 964 Kč s příslu-

šenstvím. Dne 18.04.2017 byl Okresním soudem 

v Přerově vydán platební rozkaz, proti němuž žalo-

vaný nepodal odpor a tak tento nabyl právní moci 

dne 11.05.2017. Následně byl podán návrh na pro-

vedení exekuce, neboť žalovaný svou povinnost sta-

novenou pravomocným platebním rozkazem nespl-

nil. V současné době probíhá exekuční řízení. Dne 

06.09.2017 podal žalovaný žalobu pro zmatečnost 

proti pravomocnému platebnímu rozkazu z důvodu 

tvrzené podjatosti vyšší soudní úřednice, která 

platební rozkaz vydala.  
 

 
 

 Žaloba na dlužníka P. S. o úhradu částky 

55 450 Kč s příslušenstvím  

Nadále byly řešeny splatné závazky pana P. S. 

v celkové výši 55 450 Kč (nedoplatky vyúčtování 

energií v pronajatém nebytovém prostoru, kde město 

podalo žalobu na vyklizení a soudní spor probíhá), 

které odbor ekonomiky předal oddělení právnímu 

k vymáhání. Dne 20.04.2017 byl zaslán návrh na vy-

dání elektronického platebního rozkazu o zaplacení 

peněžité částky 55 450 Kč s příslušenstvím. Platební 

rozkaz byl Okresním soudem v Přerově vydán dne 

18.05.2017, dlužník P. S. však proti tomuto podal 

dne 04.07.2017 blanketní odpor, čímž získal 30denní 

lhůtu na jeho doplnění. Doplněný odpor byl oddělení 

právnímu doručen dne 09.08.2017, dne 31.10.2017 

proběhlo jednání před soudem prvního stupně, ve 

kterém žalobce navrhl důkazy a rovněž tvrzení, že je 

schopen svá skutková tvrzení prokázat a vše doložit 

listinnými důkazy. Okresní soud stanovil lhůtu 10 dní 

na zaslání písemného vyjádření. Jednání bylo proza-

tím odročeno na 06.02.2018, kdy lze očekávat další 

vývoj v této věci. 
 

 Návrh na odvolání likvidátora CPS consulting, 

s. r. o., v likvidaci 
Dne 28.05.2017 vydal Obvodní soud pro Prahu 7 

rozsudek, kterým uložil žalovanému uhradit statutár-

nímu městu Přerov částku 1 254 788 Kč s úrokem 

z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 19.05.2016 do 

zaplacení a nahradit žalobci náklady řízení ve výši 

62 740 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto 

rozsudku. Dne 15.06.2017 byl Městskému soudu 

v Praze doručen insolvenční návrh likvidátorky 

JUDr. Dagmar Mixové na prohlášení konkursu pro 

platební neschopnost dlužníka. Usnesením Městské-

ho soudu v Praze ze dne 09.11.2017 bylo rozhodnuto 

o úpadku dlužníka, byl ustanoven insolvenční správce 

a prohlášen konkurs na majetek dlužníka. Oddělení 

právní podalo dne 04.01.2017 přihlášku pohledávky 

do insolvenčního řízení. Bylo nařízeno přezkumné 

jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 

06.02.2018.  
 

 Žaloba proti rozhodnutí předsedy ÚOHS 

(přímé zadání Dopravní a logistické společnosti  

s. r. o., pokuta 250 000 Kč) 
ÚOHS vydal rozhodnutí, že zadavatel statutární 

město Přerov se při uzavření smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou ze dne 22.11.2011 se společností Dopravní 

a logistická společnost, s. r. o., dopustil správního de-

liktu tím, že veřejnou zakázku zadal postupem podle 

zákona o veřejných službách, ačkoliv nebyly splněny 

podmínky tohoto zákona a pro zadání zakázky 

nezvolil příslušný druh zadávacího řízení podle 

zákona o veřejných zakázkách. ÚOHS konstatoval, 

že uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovliv-

nit výběr nejvhodnější nabídky a za spáchání správ-

ního deliktu byla městu uložena pokuta ve výši 

250 000 Kč. Rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 

12.06.2015 bylo potvrzeno rozhodnutí ÚOHS a po-

daný rozklad zamítnut. Rada města Přerova dne 

21.07.2015 schválila podání správní žaloby, která 

byla dne 03.08.2015 podána u Krajského soudu 

v Brně, kde dne 03.11.2016 proběhlo jednání v této 

věci a žaloba města byla zamítnuta. Dne 21.11.2016 

byla oddělením právním podána kasační stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu, který tuto zamítl, 

a to rozsudkem vydaným dne 28.06.2017, který 

nabyl právní moci dne 11.07.2017. Vzniklou škodu 

řeší Komise škodní. 

 

 Žaloba Slovenské autobusové dopravy Trnava, 

a. s., o zaplacení 7 080 828,17 Kč s příslušenstvím 
Dne 14.06.2016 bylo statutární město Přerov vyro-

zuměno Krajským úřadem Olomouckého kraje (dále 

KÚ) o předání žaloby – návrhu na zahájení sporného 

řízení z veřejnoprávní smlouvy. Dne 31.10.2016 

vydal KÚ rozhodnutí, jímž se návrh žalobce zamítá. 

Dne 29.12.2016 podal dopravce žalobu proti KÚ 

(Odboru dopravy a silničního hospodářství) ke Kraj-
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skému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, který dne 

15.03.2017 vyzval statutární město Přerov k vyjád-

ření, zda hodlá přistoupit jako osoba zúčastněná. 

Vyjádření, kterým bylo sděleno, že město bude uplat-

ňovat práva osoby zúčastněné na řízení, bylo zasláno 

16.03.2017. Dosud nebylo nařízeno jednání. 

 

   Žaloba na dlužníka J. P. o úhradu částky 

88 585 Kč s příslušenstvím  

Oddělením sociální prevence byla předána k vymá-

hání pohledávka v celkové výši 88 585 Kč vzniklá 

na příspěvku na péči ve výši 82 400 Kč a příspěvku 

na provoz motorového vozidla ve výši 6 185 Kč. 

Dne 31.05.2017 uznal J. P. svůj dluh co do výše 

a důvodu a 14.07.2017 mu byla při osobním jednání 

předána výzva k úhradě dlužné částky a uložena 

lhůta na uhrazení pohledávky. Vzhledem k tomu, že 

dlužnou částku neuhradil a ani nepožádal o možnost 

úhrady ve splátkách, byla pohledávka postoupena 

k vymáhání. Dne 11.01.2018 byl u Okresního soudu 

v Přerově podán návrh na vydání elektronického 

platebního rozkazu.  

 

Vymáhání pohledávek 
 

Oddělení právní zajišťuje ve spolupráci s Odborem 

ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města 

Přerova, v roce 2017 tak zajišťovalo vymáhání 

pohledávek cca v 50 případech, např.: 
 

 RotaGroup s. r. o. 

Odborem rozvoje bylo předáno k řešení uplatnění 

smluvní pokuty v případě společnosti RotaGroup 

s. r. o., IČ 27967344, jako zhotovitele projektových 

dokumentací pro akce „Stavební úpravy ZŠ U Teni-

su, Přerov“ a „Stavební úpravy ZŠ Svisle, Přerov“. 

Při realizaci těchto stavebních prací byly dodavateli 

zjištěny rozpory mezi projektovou dokumentací pro 

provádění stavby a položkovým rozpočtem u obou 

akcí. Tyto vady byly příčinou vzniku dodatečných 

stavebních prací a vynaložení vícenákladů města na 

dokončení obou staveb. Na realizaci dodatečných 

stavebních prací byla vyhlášena výběrová řízení, kde 

byly požadavky na tyto práce specifikovány. S odka-

zem na smluvní odpovědnost zhotovitele za více-

náklady způsobené vadou projektů u projektových 

dokumentací byla městem vyčíslena smluvní pokuta 

ve výši 28 132 Kč (ZŠ U Tenisu) a 110 113 Kč (ZŠ 

Svisle). Společnost část vzniklých vícenákladů uzna-

la, nicméně proti vyčíslení smluvní pokuty uvedla 

výhrady (prostřednictvím advokátní kanceláře) a pro-

běhla rozsáhlá korespondence týkající se vyjasňování 

vzájemných rozporů zakončená návrhem společnosti 

na uzavření smíru ve výši 58 000 Kč. Jelikož s časo-

vým odstupem nebylo možné s jistotou určit, které 

vícenáklady byly způsobené vadami projektů, bylo 

dohodnuto, že společnost zašle městu vyčíslení 

nákladů, které souvisely se zpracováním nových 

výkazů na dodatečné práce, a které nebyly tehdy 

městu vyúčtovány s tím, že bude navrženo započtení 

těchto nákladů na úhradu smluvní pokuty. Tyto 

náklady byly ze strany oddělení investic odsouhla-

seny a dne 17.08.2016 oddělení právní obdrželo od 

společnosti návrh dohody o narovnání, podle které 

společnost zaplatí městu 83 245 Kč, tj. většinovou 

část smluvní pokuty po odečtu částky 55 000 Kč za 

odsouhlasené dodatečné práce na obou projektech. 

Zastupitelstvo města schválilo 23.01.2017 uzavření 

dohody o narovnání, dne 16.02.2017 došlo k jejímu 

uzavření. Požadovaná částka byla dne 07.04.2017 

uhrazena na účet města, 13.04.2017 pak došlo k úhra-

dě dopočtených úroků z prodlení ve výši 404 Kč.  
 

 SATES MORAVA s. r. o. 

Odborem řízení projektů a investic byla postoupena 

pohledávka za společností SATES MORAVA spol. 

s r. o., IČ 60775530, z titulu neuhrazené smluvní 

pokuty dle smlouvy o dílo uzavřené k akci „Rekon-

strukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova 

v Přerově“. V reakci na výzvu k zaplacení odmítla 

společnost smluvní pokutu ve výši 78 672 Kč uhra-

dit s tím, že ustanovení o smluvní pokutě bylo ve 

smlouvě sjednáno neplatně. Rada města Přerova dne 

12.10.2017 rozhodla o podání žaloby na zaplacení 

celé částky smluvní pokuty. Dne 18.12.2017 byl 

Okresním soudem ve Vsetíně doručen elektronický 

platební rozkaz na částku 78 672 Kč s příslušen-

stvím. Ten byl z důvodu podání odporu společnosti 

zrušen.  
 

Zpracování smluv, stanovisek, právních rozborů 

a součinnost s jinými odbory/odděleními MMPr 
 

Oddělení v roce 2017 zpracovalo cca 200 právních 

rozborů a písemných stanovisek k žádostem vedení 

města, jednotlivých odborů MMPr a MP týkajících 

se různých oblastí samostatné a přenesené působ-

nosti obce, kromě toho každodenně reagovalo na 

nejrůznější telefonické žádosti o právní poradenství 

zaměstnanců odborů MMPr či MP. Oddělení taktéž 

zaznamenalo nárůst případů, kdy ředitelé příspěv-

kových organizací potřebovali poskytnout právní 

poradenství, zejména v oblasti pracovněprávní. 

Odbor sociálních věcí a školství požádal oddělení 

právní o součinnost při přípravě návrhu na vydání 

opatření obecné povahy podle § 33d zákona 

č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění. 

Oddělení v rámci dostupných metodik a seznámení 

se s již vydanými opatřeními poskytovalo konzul-

tace, co se týče procesu a formy vydání tohoto 

návrhu.  

Spolupráce probíhala i s odborem ekonomiky, a to 

v souvislosti s přijetím úvěru ve výši 300 mil. Kč, 

kdy byla připomínkována smluvní dokumentace.  

 

Vnitřní předpisy (VP) 
 

Oddělení právní se podílelo na zpracování například 

těchto novelizací VP: změny organizačního řádu, VP 

o cestovních náhradách, o hospodaření s obecními 

byty, změna Statutu sociálního fondu a Pravidel pro 

čerpání sociálního fondu aj.  



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 52 – 

 

 

Ostatní záležitosti 
 

 Škodní komise 

K 31.03.2017 ukončila svou činnost komise tajem-

níka, jejíž administraci zajišťovalo oddělení právní. 

Od 01.04.2017 vznikla Komise škodní jakožto orgán 

Rady města Přerova, která se od uvedeného data 

zabývá škodními událostmi a jejich řešením.  
 

 Vykonávání funkce opatrovníka osobám ne-

známého pobytu 

Byla zajišťována činnost opatrovníka osobám nezná-

mého pobytu v řízení vedených odborem eviden-

čních správních služeb a obecního ŽÚ a dále v říze-

ních vedených stavebním úřadem o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě pro případy, kdy není znám pobyt vyvlast-

ňovaného, resp. se vyvlastňovaného nepodařilo zto-

tožnit. Celkem se v roce 2017 jednalo o 19 případů.  
 

 Součinnost s OSPOD při řešení složitějších 

případů a zastupování v soudních sporech 

V několika právně složitějších případech byla posky-

tována součinnost orgánu sociálně právní ochrany 

dětí, a to včetně účasti na soudních jednáních. 
 

 Dotační programy – zpracování vzoru veřej-

noprávní smlouvy  

Oddělení se aktivně podílelo na tvorbě vzoru veřejno-

právní smlouvy o poskytnutí dotace, která byla poté 

součástí podmínek dotačních programů; zejména se 

zaměřilo na problematiku poskytování veřejné pod-

pory v této oblasti a problematiku zveřejňování  
 

 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu 

s § 1903 občanského zákoníku 

Oddělení se aktivně podílelo na uzavření dohody 

mezi poškozenými po panu M. V., který zemřel po 

zákroku strážníka MP při řešení incidentu, ke kte-

rému byl přivolán při výkonu služby, pojišťovnou 

Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group a statu-

tárním městem Přerovem, jakožto zaměstnavatelem 

strážníka MP. Předmětem dohody o narovnání bylo 

uhrazení nemajetkové újmy včetně nákladů právního 

zastoupení v celkové výši 2 169 327,23 Kč, kterou 

uhradí výše zmíněná pojišťovna, na základě pojistné 

smlouvy, kterou má statutární město Přerov pro tyto 

případy uzavřenu. Spoluúčast města bude v daném 

případě pouze 1 000 Kč. Dohoda byla schválena dne 

15.12.2017 na 34. zasedání Zastupitelstva města Pře-

rova. 
 

 Budoucí darovací smlouva Meopta – optika, 

s. r. o. 

Společnost Meopta – optika, s. r. o., IČ 47677023, 

v jejímž vlastnictví je pozemek p. č. 2533/5, v k. ú. 

Přerov pod parkovištěm v ulici Kabelíkova, adreso-

vala městu stanovisko, ve kterém deklaruje zájem na 

společném vybudování - rozšíření tohoto parkoviště 

s tím, že se na projektu bude současně podílet 

finanční spoluúčastí v maximální výši 500 000 Kč. 

Bylo dohodnuto poskytnutí částky v uvedené výši, 

přičemž tato má být městu převedena po kolaudaci 

stavby nového parkoviště. Za tímto účelem připra-

vilo oddělení právní návrh smlouvy o budoucí daro-

vací smlouvě, podle níž do 30 kalendářních dnů od 

právní moci kolaudačního rozhodnutí, resp. vydání 

kolaudačního souhlasu se stavbou parkoviště, zašle 

město jako budoucí obdarovaný společnosti výzvu 

k uzavření darovací smlouvy spolu s jejím návrhem. 

Budoucí darovací smlouva byla schválena radou 

města dne 23.11.2017 a k uzavření smlouvy došlo 

dne 01.12.2017. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrova-

ného nástroje ITI 

Oddělení se podílelo na přípravě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, 

která byla v roce 2017 uzavřena se statutárním 

městem Olomouc jakožto nositelem integrovaného 

nástroje ITI a příjemcem dotace. Účelem této smlou-

vy je zajistit finanční zabezpečení činností příjemce 

souvisejících s prováděním integrované strategie 

rozvoje území Olomoucké aglomerace, které nejsou 

financovány z Operačního programu Technická 

pomoc na období 2014 – 2020. Výše dotace za kalen-

dářní rok bude činit 3 Kč za každého obyvatele 

poskytovatele, přičemž celkový počet obyvatel pro 

příslušný kalendářní rok bude zjištěn z výtisku 

„Počet obyvatel v obcích k 01.01. (rok)“ publikova-

ném v daném roce k 30.04. Českým statistickým 

úřadem.  
 

 
 

Výdajová část rozpočtu 
 

Činnost místní správy  
 

Rozpočet původní:                               200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             903 000,00 Kč 

Čerpání:                                               178 851,00 Kč 

% čerpání:                                                     19,8 
 

Z finančních prostředků byly hrazeny zejména 

poplatky za elektronické platební rozkazy a soudní 

poplatky k vymáhání pohledávek. 
 
 

 

Zprávu podal: Mgr. Petr Mlčoch 

tajemník  
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Oddělení informačních a komunikačních 

služeb 
 

Oddělení zajišťovalo řádné fungování výpočetní 

techniky a chod informačních systémů Magistrátu 

města Přerova (MMPr), řádný chod geografického 

informačního systému, poskytovalo zaměstnancům 

uživatelskou podporu při používání výpočetní 

techniky, poskytovalo služby, které jsou součástí 

Technologického centra ORP (obec s rozšířenou pů-

sobností) obcím a příspěvkovým organizacím, které 

o tyto služby měly zájem. 

 

Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 
 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč 

Plnění:                                                    10 990,00 Kč 

% plnění:                                                       109,8 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy za poskytnutí digitálních 

dat a tiskových výstupů z GIS. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 

Rozpočet původní:                                 39 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               39 000,00 Kč 

Plnění:                                                    50 378,89 Kč 

% plnění:                                                     129,2 
 

Jednalo se o příjem plynoucí z Dohody o partnerství 

s obcemi Technologického centra ORP, kdy obce 

platí za poskytnutí hostované spisové služby a úložiš-

tě dat. Výše podílu obce je závislá na počtu obyvatel 

obce. Udržitelnost projektu skončila dne 28.02.2017.  
 

Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma-

jetku 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                  124 069,60 Kč 

% plnění:                                                           - 
 

Jednalo se o příjem z prodeje licence MUNIS obcím, 

které se zavázaly ke koupi licence v Dohodě 

o partnerství při ukončení projektu IOP 06 „Zřízení 

technologického centra ORP Přerov a pořízení elek-

tronické spisové služby ORP Přerov“. 

Odbor vnitřní správy 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 

(48,7) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

úsek 

spisové služby a voleb 

(8) 

oddělení 

vnitřních služeb 

(28,7) 

oddělení 

informačních                          

a komunikačních služeb 

(11) 
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Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (senior taxi) 
 

Rozpočet původní                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený                                48 600,00 Kč 

Čerpání                                                  48 521,00 Kč 

% čerpání:   99,8 
 

Byla nakoupena tiskárna pro tisk průkazů určených 

k využití služeb Senior taxi. 
 

Činnost místní správy (informatika, GIS) 
 

Rozpočet původní                             7 645 600,00 Kč 

Rozpočet upravený                         11 394 200,00 Kč 

Čerpání                                             8 170 125,55 Kč 

% čerpání:                                                     71,7 
 

 
 

Výdaje byly použity k zajištění řádného chodu infor-

mačních technologií a fungování výpočetní techniky 

(dále VT) MMPr:  

 nákup hardware – notebooky pro vedoucí odborů  

                                                             332 024,00 Kč 

 výměna baterie v centrálním záložním zdroji   

                                                             166 399,00 Kč 

 nákup monitorů                              133 826,00 Kč  

 nahrazení starých a pomalých aktivních prvků 

(switche)                                        446 792,50 Kč  

 výměna displeje vyvolávacího zařízení (TGM 16) 

                                                               59 588,14 Kč  

 3 ks tiskárny OKI pro tisk technických průkazů  

                                                               53 706,00 Kč  

 10 ks multifunkčních kancelářských zařízení ob-

novou za ty, které již nebylo možné opravit  

                                                             646 085,00 Kč 

 repasování 12 ks PC                      138 903,91 Kč  

 nákup spotřebního materiálu nezbytného k běžné 

údržbě VT, klávesnice, myši, kabely a nové toke-

ny v souladu s eIDAS                    290 255,00 Kč 

 opravu techniky                             326 350,33 Kč 

Z dotace bylo zakoupeno vybavení pro výkon 

sociální práce (PC, tiskárny, USB flash, MS Office), 

a v rámci další dotační akce i pro projekt MAP 

(Místní akční plán vzdělávání). 

Významným výdajem bylo v rámci minitendru 

MV ČR: 

 zakoupení ESX serveru                 173 877,00 Kč  

 náhrada diskového pole                 549 128,00 Kč 

Dále byly hrazeny tyto výdaje: 

 v rámci rozvoje GIS byl zajištěn rozvoj dalších 

doplňků (widgetů) a aktualizace digitální technic-

ké mapy                                          242 000,00 Kč 

 úhrada smluvní servisní podpory k zajištění řád-

ného provozu programového vybavení a aplikací, 

spočívající v zapracování legislativních a techno-

logických změn (update, upgrade, povýšení na 

novou verzi)                                3 865 852,47 Kč 

 prodloužení supportu k serverům IBM a Dell   

                                                             513 331,36 Kč 

 antivirová ochrana stanic               156 775,57 Kč 

 maintenance k virtualizační platformě VMware 

VSphere a VCenter                        228 559,60 Kč 

 prodloužení podpory pro Kerio Connect včetně 

antiviru pro poštovní server a TeamViewer  

                                                             111 308,00 Kč 

 platby za internet                             86 976,00 Kč  

 logování provozu na síti                  10 582,00 Kč 

 zálohování dat                                213 444,00 Kč 

 roční obnova komerčních a kvalifikovaných certi-

fikátů Postsignum pro zaměstnance MMPr pro 

výkon veřejné správy, certifikátu pro elektronic-

kou podatelnu a důvěryhodných serverových 

certifikátů Thawte                          122 063,79 Kč  

 

Akce nad 500 tis. Kč 
 

Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-

správě města Přerova (IOP 09) 
 

Rozpočet původní                             9 015 800,00 Kč 

Rozpočet upravený                         11 264 900,00 Kč 

Čerpání                                             9 015 710,00 Kč 

% čerpání:                                                     80,0 
 

K ukončení projektu IOP 09 došlo v roce 2015, dle 

smlouvy o dílo byla, v rámci udržitelnosti projektu, 

hrazena servisní podpora. 
 

Webový portál 
 

Rozpočet původní                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený                1 210 000,00 Kč 

Čerpání                                                           0,00 Kč 

% čerpání:     0,0 
 

Finanční prostředky byly určeny na financování 

nového webového portálu včetně servisní podpory 

k tomuto produktu. Původní smlouva o poskytování 

služeb webového portálu byla na dobu určitou a její 

platnost skončila. V roce 2017 proběhlo výběrové 

řízení na nového dodavatele. 
 

Tiskové řešení pro magistrát 
 

Rozpočet původní    0,00 Kč 

Rozpočet upravený                1 697 000,00 Kč 

Čerpání                                            1 595 714,00 Kč 

% čerpání:    94,0 
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V rámci akce proběhlo zakoupení multifunkčních 

tiskáren pro provoz MyQ tiskového řešení. 
 

 
 

Modernizace agendových informačních systémů 

magistrátu 
 

Rozpočet původní    0,00 Kč 

Rozpočet upravený              20 025 500,00 Kč 

Čerpání                                                 17 998,75 Kč 

% čerpání:     0,1 
 

V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodávku 

ekonomického informačního systému a dodávku 

spisové služby. Hrazen byl pouze technický dozor.  

 

Přechod na Windows Server 2016 
 

Rozpočet původní    0,00 Kč 

Rozpočet upravený                1 355 000,00 Kč 

Čerpání                                             1 342 518,58 Kč 

% čerpání:    99,1 
 

Z důvodu nutného přechodu na Windows Server  

2016, byly pořízeny licence nezbytné k jeho provozu. 

 

Oddělení vnitřních služeb 
 

Oddělení zajišťovalo komplexní správu, provoz, 

údržbu vozového parku, Senior taxi a budov, ve kte-

rých vykonávají svou činnost orgány města a MMPr, 

technické a materiální zajištění zaměstnanců MMPr 

a dalších subjektů (např. místní výbory, Jednotný 

sbor dobrovolných hasičů), dále řídilo a kontrolovalo 

činnost provozních zaměstnanců MMPr. Součástí 

oddělení byla pokladna, která zabezpečovala mimo 

provozní hotovosti i finanční prostředky pro zahra-

niční služební cesty. Oddělení vedlo evidenci ztrát 

a nálezů, inventarizovaného majetku a zabezpečo-

valo provoz velkých zasedacích místností MMPr. 

Hrazeny byly provozní výdaje MMPr, především 

náklady za elektrickou energii, vodu, páru, plyn, 

služby telekomunikací, ostatní služby, nákup spo-

třebního materiálu a dovybavení kanceláří. Dále byl 

zajišťován denní provoz služebních vozidel, jejich 

základní údržba a opravy, nákup, údržba a opravy 

kancelářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly 

i menší opravy a drobný materiál dle potřeb a poža-

davků jednotlivých místních výborů. Zajišťován byl 

provoz Slavnostní zámecké síně, spojený s konáním 

svatebních obřadů, kulturních akcí (vernisáže, kon-

certy, předávání vysvědčení) a setkání představitelů 

města s významnými hosty. 

 

Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:                               400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             400 000,00 Kč 

Plnění:                                                  414 353,80 Kč 

% plnění:                                                     103,6 
 

Oddělení evidovalo příjmy spojené s užíváním neby-

tových prostor (kanceláří) ve 3. nadzemním podlaží 

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

přístavku ve dvorním traktu a kanceláří ve 3. NP 

budovy Blahoslavova 3, dle uzavřených nájemních 

smluv. Jednalo se o svoz tuhého komunálního odpa-

du, úklid společných prostor, provoz výtahu, služby 

informační kanceláře, příjmy za spotřebovanou elek-

trickou energii, teplo, vodné a stočné.  

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Senior 

taxi) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                    29 060,00 Kč 

% plnění:                                                          - 
 

Jednalo se o příjmy za nově zřízenou službu „Senior 

taxi“, jsou zde obsaženy finanční prostředky od veřej-

nosti za objednané převozy k lékařům, do nemoc-

nice, na úřady a poštu. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-

vání aj.) 
 

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 

Plnění:                                                      4 758,00 Kč 

% plnění:                                                       95,2 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy za kopírovací služby pro 

veřejnost, poskytované na informačních kancelářích 

v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                      5 544,64 Kč 

% plnění:                                                           - 
 

Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním ne-

bytových prostor ve 3. NP a přístavku budovy MMPr 

Smetanova 7 a garáží ve dvorním traktu, dle uzavře-

ných nájemních smluv (vyúčtování zálohových faktur 

za spotřebovanou elektrickou energii, teplo, vodné 

a stočné). 
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Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                         200,00 Kč 

% plnění:                                                           - 
 

Jednalo se o příjmy za výdej nálezů a s tím spojené 

vybrané finanční prostředky od občanů (skladné, 

poštovné). 
 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodo-

bého majetku 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             136 000,00 Kč 

Plnění:                                                  136 000,00 Kč 

% plnění:                                                     100,00 
 

Jednalo se o příjmy za prodej vozidla Škoda Superb 

Elegance, z důvodu obměny vozového parku. Prodej 

vozidla byl uskutečněn po schválení orgány města 

na základě Kupní smlouvy uzavřené dne 15.09.2017. 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Mateřské školy 
 

Rozpočet původní:                               106 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             106 000,00 Kč 

Čerpání:                                               102 246,08 Kč 

% čerpání:                                                     96,5 
 

Finanční prostředky byly použity na nákup elektro 

nářadí, rudlu, žebříku, sekačky a štěpkovače, vše pro 

potřebu údržby MŠ a dále na částečnou úhradu opra-

vy vozidla Fabia Combi. Od 01.01.2017 byli pracov-

níci údržby pro mateřské školy zařazeni pod odbor 

vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb.  
 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků  
 

Rozpočet původní:                                 80 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 79 901,00 Kč 

% čerpání:                                                     99,9 
 

Úhrada za úklid reprezentativních prostor zámku 

spojený s konáním svatebních obřadů, kulturních 

akcí (vernisáže, koncerty, předávání vysvědčení) 

a setkání představitelů města s významnými hosty. 
 

Bytové hospodářství 
 

Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 000 000,00 Kč 

Čerpání:                                               955 450,93 Kč 

% čerpání:                                                     95,5 
 

Finanční prostředky byly použity na: 

 úhradu faktur a zálohových faktur za elektrickou 

energii, vodné a stočné, srážkové vody a tepla za 

budovu Blahoslavova 3, 

 nákup kancelářských křesel EDGE, skartovacích 

strojů, dodání a montáž kancelářského nábytku 

z důvodu stěhování a rozšíření počtu pracovníků 

oddělení bytové správy (dále BS), dodání a mon-

táž stropních ventilátorů, 

 nákup kancelářského materiálu, tonerů do kopí-

rovacích strojů a tiskáren, čisticích prostředků 

a hygienických potřeb, 

 platby za pravidelné revize telefonních ústředen, 

elektro, elektronického zabezpečovacího systé-

mu, hasicích přístrojů a hydrantů, svoz odpadů, 

 opravu a údržbu vozidel pro BS, stavební úpravy, 

opravu elektroinstalace, rozšíření datových zásu-

vek, podlahářské práce a vymalování z důvodu 

stěhování pracovníků,  

 rekonstrukci osvětlení v kancelářích (výměna za 

LED úsporná, bezúdržbová svítidla). 
 

Komunální služby a územní rozvoj jinde neza-

řazené  
 

Rozpočet původní:                               255 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             270 000,00 Kč 

Čerpání:                                               262 994,14 Kč 

% čerpání:                                                     97,4 
 

Výdaje byly použity na úhradu faktur za elektrickou 

energii, vodné a stočné, srážkové vody a tepla za 

pronajaté prostory v budově Smetanova 7 a Blahosla-

vova 3 (188 784,21 Kč), nákup hygienických potřeb 

a platby za pravidelný úklid prostor sociálního zaří-

zení pro veřejnost ve dvorním traktu budovy Sme-

tanova 7. 

 

Ostatní činnosti související se službami pro obyva-

telstvo 
 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   7 990,80 Kč 

% čerpání:                                                     79,9 
 

Jednalo se o výdaje spojené s vedením evidence ztrát 

a nálezů. Hrazeno bylo poštovné při oznámení nale-

zené věci majiteli a vrácení dokladů příslušným insti-

tucím a odborné ocenění nalezených věcí. 

 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-

nům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální 

šatník) 
 

Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 19 560,90 Kč 

% čerpání:                                                     97,8 
 

Jednalo se o výdaje související s provozem sociál-

ního šatníku, které byly použity na úhradu faktur 

a zálohových faktur za elektrickou energii, vodné 

a stočné, srážkové vody a tepla. 
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Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (senior taxi) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             264 000,00 Kč 

Čerpání:                                               187 174,85 Kč 

% čerpání:                                                     70,9 
 

Jednalo se o úhrady za pohonné hmoty, pravidelnou 

údržbu a opravy vozidla senior taxi, přípravu nově 

zřízené místnosti pro službu senior taxi, která od 

01.02.2017 přešla plně pod oddělení vnitřních služeb 

a je součástí informační kanceláře v budově Smeta-

nova 7. Jednalo se o předělení místnosti, vymalo-

vání, rozšíření datových zásuvek a dovybavení 

kancelářským nábytkem včetně židlí. 
 

 

 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (APK, manažer) 
 

Rozpočet původní:                                 25 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               25 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 19 740,22 Kč 

% čerpání:                                                     79,0 
 

Výdaje byly použity na úhradu faktur za elektrickou 

energii, teplo, vodné a stočné, dle propočtu m2 

kanceláře pracovníka prevence kriminality a dále za 

nákup drobného materiálu, kancelářských potřeb 

a tonerů. 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             593 000,00 Kč 

Čerpání:                                               458 361,20 Kč 

% čerpání:                                                     77,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 elektrickou energii, teplo, vodné, stočné, srážko-

vou vodu za budovu TGM 1 (MP)  356 381,62 Kč 

 pravidelné revize elektro, hasicích přístrojů a hy-

drantů, svoz TKO, 

 nákup pokutových bloků prostřednictvím odboru 

ekonomiky, 

 opravu elektroinstalace, osvětlení a kompletní 

vymalování služebny městské policie. 

 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení) 
 

Rozpočet původní:                               774 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             851 850,00 Kč 

Čerpání:                                               841 597,88 Kč 

% čerpání:                                                     98,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 vybavení, opravy a technické prohlídky požární 

techniky a prostředky požární ochrany, 

 nákup zásahových obleků, rukavic, obuvi a pra-

covního ošacení, 

 nákup motorových pil, hadic a savic včetně šrou-

bení a dovybavení dílenskými šatníky pro uložení 

zásahových obleků, 

 nákup speciálního ponorného čerpadla 41 313 Kč  

 akreditovaný kurz na obsluhu motorových pil pro 

všechny jednotky SDH                         45 384 Kč 

 

Zastupitelstva obcí 
 

Rozpočet původní:                                 18 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               18 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 15 282,96 Kč 

% čerpání:                                                     84,9 
 

Jednalo se o úhradu za tisk plakátů pro Zastupitel-

stvo města Přerova a poplatky za paušál a hovorné 

prostřednictvím mobilních telefonů pro předsedy 

výborů a komisí. 

 

Volby do parlamentu ČR 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             582 000,00 Kč 

Čerpání:                                               551 481,05 Kč 

% čerpání:                                                     94,8 
 

Finanční prostředky z poskytnuté neinvestiční dotace 

byly použity na úhradu výdajů vzniklých v souvis-

losti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR konanými ve dnech 20.10.2017 – 21.10.2017. 

Byly čerpány na tisk a vylepení volebních plakátů, 

kancelářské a čistící potřeby, platbu za hovorné přes 

mobilní telefony, stravenky, nájemné za pronájmy 

volebních místností a ICT techniky, zveřejnění 

v infotextu kabelové televizi, roznos hlasovacích 

lístků Českou poštou, zapůjčení nákladních vozidel 

pro rozvoz a svoz volebního materiálu do všech 

51 okrsků, dále za opravy volebních paravanů. 

 

Činnost místní správy (správa) 
 

Rozpočet původní:                          16 378 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        18 449 500,00 Kč 

Čerpání:                                          15 622 018,09 Kč 

% čerpání:                                                     84,7 
 

Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-

davků jednotlivých odborů MMPr zejména na: 
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 úhradu faktur a zálohových faktur za elektrické 

energie, plyn, teplo, vodné a stočné a srážkové 

vody v budovách MMPr             3 866 477,08 Kč 

 úhradu za nájem a služby v budově TGM 16    

                                                          2 009 913,00 Kč 

 dodání a montáž stabilního aerosolového hasicího 

zařízení v serverovnách v budově Bratrská  

                                                             472 790,10 Kč 

 dodání a instalace technologie pro úsporu elek-

trické energie Energy Saver v budově Bratrská 34    

                                                             390 830,00 Kč 

 výměnu výplní dveřních otvorů v budově TGM 1 

a Blahoslavova 3                            198 519,86 Kč 

 nákup kancelářských potřeb, tonerů, úklidových 

a čisticích prostředků, hygienických potřeb, poří-

zení a výměna kancelářského nábytku a židlí,  

nákup kartoték pro odbor ESŽ, dále nákup stol-

ních telefonů a mobilních telefonů, fotoaparátů 

a kávovaru, 

 rozšíření kamerového systému v budově Smeta-

nova 7, pro provozní pracovníky byly zakoupeny 

dílenské šatníky, úklidové vozíky a čističe oken, 

 úhrady faktur za elektrickou energii, plyn, teplo, 

srážkovou vodu, vodné a stočné, 

 platby za pravidelné revize telefonních ústředen, 

elektro, elektronického zabezpečovacího systému, 

výtahů, hasicích přístrojů a hydrantů, náhradního 

zdroje, komínů, svoz TKO, 

 výměnu vstupních dveří do zasedací místnosti 

rady města v budově TGM 1, 

 opravu kanalizace na základě monitoringu ve 

dvorním traktu budovy TGM 2, výměnu rozvod-

nic v budově Bratrská 34, opravu a zprovoznění 

nástěnných hydrantů v budově Smetanova 7a,  

 malování a výměny podlahových krytin v budo-

vách MMPr, 

 opravy a rozšíření datových zásuvek, opravy 

elektroinstalace a výměny osvětlení za bezúdrž-

bová v budovách MMPr, 

 opravy a pravidelná údržba vozidel MMPr, 
 

Místní výbory čerpaly finanční prostředky na: 

 nákup kuchyňské linky (Popovice), 

 pořízení zahradního stanu s bočními stěnami 

(Újezdec), 

 pořízení ozvučovací soupravy (Čekyně), 

 nákup křovinořezu (Kozlovice), 

 pivní sety – lavice se stolkem (Dluhonice), 

 nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu 

v působnosti jednotlivých místních výborů (např. 

kancelářský materiál, čisticí prostředky, barvy). 

 

Na chatě Svrčov byly čerpány finanční prostředky na: 

 nákup palivového dříví, 

 opravu vodovodního vedení, 

 opravu střechy. 
 

 

 

Akce nad 500 tis. Kč 
 

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Sme-

tanova 7, 7a 
 

Rozpočet původní:                           2 420 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Čerpání:                                                          0,00 Kč 

% čerpání:                                                       0,0 

Finanční prostředky byly převedeny pod oddělení 

investic, které bude celou zakázku realizovat v prů-

běhu roku 2018. 

 

Úsek spisové služby a voleb 
 

Oddělení zajišťovalo komplexní činnost podatelny 

a výpravny pošty, přípravu a průběh konání voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přípravu volby 

prezidenta ČR (metodická činnost pro obce, zajištění 

distribuce hlasovacích lístků a ostatních tiskovin, 

školení zapisovatelů a předsedů okrskových voleb-

ních komisí), chod spisoven včetně předarchivní péče 

a skartaci spisů, chod příruční spisovny Stavebního 

úřadu a evidenci razítek. 
 

 

 
Příjmová část rozpočtu 

 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 

Plnění:                                                         150,00 Kč 

% plnění:                                                         7,5 
 

Jednalo se o poplatky od občanů za ověřování doku-

mentů a za výpisy z evidence čísel popisných. 

 
 

 

 

 

Zprávu podal: Mgr. Petr Karola 

vedoucí odboru vnitřní správy 
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Oddělení koncepce a rozvoje města 
 

Oddělení pořizovalo a koordinovalo plnění rozvojo-

vých koncepcí a programů města, pořizovalo dílčí 

studie a projekty rozvoje města, s veřejností projed-

návalo záměry dlouhodobého rozvoje, v oblasti 

rozvoje, architektury a urbanismu zastupovalo město 

jako účastníka řízení dle zákonů, které přiznávají 

městu postavení účastníka řízení, posuzovalo 

významné stavební záměry a projekty z hlediska 

kvality urbanistického a architektonického řešení, 

stanovovalo zastavovací, regulační a architektonické 

podmínky zástavby. 
 
Výdajová část rozpočtu 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce 

a rozvoj) 
 

Rozpočet původní:                  826 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               1 705 800,00 Kč 

Čerpání:                                           1 031 527,00 Kč 

% čerpání:                                           60,5 

 

Finanční prostředky byly vynaloženy na konzultační, 

poradenskou a právní službu, jednalo se např. o: 

 studii technické infrastruktury propojení Žerotí-

nova náměstí a Kainarovy ulice         25 000 Kč 

 dopravní studii úpravy silnice I/47 vč. nasvět-

lení u logistického areálu EMOS        33 880 Kč 

 technickou pomoc možnosti umístění obousměr-

né cyklostezky v ulici Palackého        12 947 Kč 

 studii průchodnosti územím cyklotrasy č. 504 

Penčice – Předmostí                            48 400 Kč 
 

Dále bylo hrazeno: 

 mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů  

                                                                  48 000 Kč 

 geodetické doměření výškopisu "Juta + Heinik" 

pro urbanistickou soutěž v okolí „průpichu“ 

                                                       35 090 Kč 

 náklady urbanistické soutěže v okolí „průpichu“ 

– náhrady vyzvaným účastníkům a některým 

porotcům soutěže                              206 380 Kč 
 

Také byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek: 

 studie proveditelnosti sítě cyklistických komuni-

kací propojující místní části s Přerovem  

                                                                459 800 Kč 

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

sídlo: Bratrská 34                                                telefon: 581 268 111 

(10) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

oddělení 

územního plánování 
 

(6) 

oddělení koncepce                 

a rozvoje města 

(3) 
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 dendrologický průzkum kolem „průpichu“ pro 

urbanistickou soutěž                            51 788 Kč 
 

Další část prostředků (110 242 Kč) byla použita na 

náklady městské soutěže Přerovská stavba roku 

(ceny vítězům, destičky na fasády vítězných staveb 

a na odměny porotcům). 

 

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 
 

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:               6 191 700,00 Kč 

Čerpání:                                           1 230 020,00 Kč 

% čerpání:                                          19,9  
 

Finanční prostředky byly použity na: 

 dokumentaci pro územní rozhodnutí pro cyklo-

stezku v ulici Palackého v Přerově      215 380 Kč 

 přípravu 2. etapy regenerace panelového sídliště 

Budovatelů, a to na dendrologický průzkum, 

vyhotovení tří architektonicko-urbanistických 

studií a na konzultační činnost při vyhodnocení 

koncepčních studií                             316 740 Kč 

 dokumentace přípravy rekonstrukce obřadní síně 

na Městském hřbitově v Přerově       692 400 Kč 

 poradenskou a konzultační činnost k objektu 

bývalého hotelu Strojař                         5 500 Kč 

 

 
 

Plán udržitelné mobility města Přerova 
 

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        1 600 000,00 Kč 

Čerpání:                                          1 573 000,00 Kč 

% čerpání:                                                   98,3 
 

V roce 2017 byly dokončeny 2 zakázky k udržitelné 

dopravě, které byly zahájeny již v roce 2016, a to 

zakázka: 

 kanceláře primátora na „Zvýšení informovanosti 

o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu 

mobility města Přerova včetně zapojení veřej-

nosti do jeho přípravy“,  

 odboru koncepce a strategického rozvoje na 

vlastní „Plán udržitelné městské mobility 

(SUMP) města Přerova“.  

Jedná se o strategický dokument, jehož cílem je 

vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility 

lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke 

zlepšení kvality života. Skládá se z: 

 analytické části – obsahuje vyhodnocení všech 

systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky 

a z nich vyplývající disproporce, které je nutné 

řešit, 

 návrhové části – popisuje možné a žádoucí zása-

hy, které by se měly na řešeném území realizo-

vat, 

 akčního plánu – obsahuje seznam podporovaných 

aktivit, které jsou ve finančních možnostech 

města v horizontu roku 2022.  

Plán mobility i jeho akční plán byly v roce 2017 

schváleny Zastupitelstvem města Přerova. 

 

Oddělení územního plánování 
 

Oddělení plnilo úkoly jak v oblasti přenesené tak 

samostatné působnosti. Zabezpečovalo komplexní 

výkon státní správy jako úřad územního plánování 

pro správní obvod obce s rozšířenou působností, 

pořizovalo územně analytické podklady a územní 

studie, poskytovalo územně plánovací informace 

o podmínkách využívání území, vedlo řízení o sta-

vebních uzávěrách. V rámci samostatné působnosti 

se vyjadřovalo z hlediska územních zájmů k pozem-

kovým úpravám a rozvojovým koncepcím města. 

Zajišťovalo podklady pro pořízení změn územního 

plánu a poskytovalo podklady pro předkupní právo 

vymezené územním plánem ve prospěch města. 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Územní plánování (studie a ÚPD) 
 

Rozpočet původní:                               20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        2 136 400,00 Kč 

Čerpání:                                              313 400,00 Kč 

% čerpání:                                                    14,7    
 

V roce 2017 byly hrazeny: 

 II. etapa vyhotovení návrhu dokumentace 

Změny č. 4B Územního plánu města Přerova, 

 vyhotovení čistopisu dokumentace Změny č. 10 

Územního plánu města Přerova, 

 II. etapa vyhotovení návrhu dokumentace regu-

lační plán Michalov-Žebračka a Změny č. 2 

Územního plánu města Přerova, 

 odměny za provedení digitalizace hranice intra-

vilánu vybraných obcí ORP Přerov a zpracování 

dat územních plánů obcí ORP Přerov pro vyu-

žití v GIS Magistrátu města Přerova na základě 

dohody o provedení práce v rámci brigádní 

činnosti studentů. 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala 

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

projektových dokumentací, kterými byl pověřen 

Radou města Přerova, přípravu a administraci veřej-

ných zakázek nad 500 tis. Kč pro statutární město 

Přerov a v rámci centralizovaných nákupů i pro 

organizace města, zajišťuje dotační agendu pro 

Magistrát města Přerova (MMPr) a komplexně 

zabezpečuje investorskou činnost při provádění sta-

veb města, a to od předání staveniště zhotoviteli až 

po předání dokončené stavby budoucímu uživateli.  

 

Oddělení řízení projektů, veřejných zaká-

zek a dotací 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                       0,00 Kč 

Plnění:                                                  90 000,00 Kč 

% plnění:                                                        0,0 
 

Na základě schválené dohody o jistotě došlo k plně-

ní ve formě složení jistiny na účet zadavatele ve 

výši 90 000 Kč od společnosti COLAS CZ, a. s. 

Výdajová část rozpočtu 
 

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

tový manažer)  
 

Rozpočet původní:                               20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              20 000,00 Kč 

Čerpání:                                                         0,00 Kč 

% čerpání:                                                      0,0 
 

Prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány. 
 

Činnost místní správy (správa dotací) 
 

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           167 500,00 Kč 

Čerpání:                                              159 469,00 Kč 

% čerpání:                                                   97,2 

 

V rámci projektu „Zajištění přenosu dat a informací 

v územní samosprávě města Přerova“ vyvstala 

potřeba zajistit konzultační a poradenskou činnost 

za právní posouzení předloženého návrhu dohody o 

narovnání se společností TESCO SW a. s., a to na 

základě smlouvy o právní službě ze dne 10.10.2016 

uzavřené s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & 

Odbor řízení projektů a investic  
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Bratrská 34                                                telefon: 581 268 111 

(12) 

 

 

  
vedoucí odboru 

 

(1) 

oddělení investic 
 

(4) 

 

oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

(6) 

administrativní 

pracovník 

(1) 

(2) 
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Novák s. r. o. Na základě splnění díla byla v roce 

2017 vyfakturována a proplacena částka 159 469 Kč. 

 

Projektové dokumentace (správa dotací) 
 

Rozpočet původní:                  280 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                  982 000,00 Kč 

Čerpání:                                              597 336,00 Kč 

% čerpání:                                                   60,8 
 

V této části rozpočtu byly finanční prostředky 

vyčleněny na úhradu odměn externím poradenským 

firmám za provádění dotačního managementu a 

zpracování žádostí o dotace na projekty města: 

 Zajištění přenosu dat a informací v územní samo-

správě města Přerova – projekt byl podpořen 

dotací ve výši 81 mil. Kč z Integrovaného 

operačního programu. Realizace projektu byla 

ukončena 16.10.2015. Dotační management 

projektu zajišťoval externí partner RPSC ideas, 

s. r. o., kdy postupně docházelo k plnění man-

dátní smlouvy. Dosud nebylo vyúčtováno dílčí 

plnění ve výši 140 000 Kč. Dále v rámci uvede-

ného projektu vyvstala potřeba zajistit konzul-

tační a poradenskou činnost za právní posouzení 

předloženého návrhu dohody o narovnání se 

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

smlouvy o právní službě uzavřené s Advokátní 

kanceláří Brož & Sokol & Novák s. r. o. Na 

základě splnění díla byla uhrazena faktura ve 

výši 74 616 Kč,  

 Revitalizace veřejných prostranství na území 

města Přerova – projekt se skládal ze 3 dílčích 

projektů: Úprava prostoru před pasáží, Úprava 

Horního náměstí a Úprava prostoru u restaurace 

Haná. Na projekt byla podána žádost o dotaci 

z ROP, kterou zpracovala externí společnost 

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

dátní smlouvy probíhala její dílčí plnění. Dohoda 

o ukončení této smlouvy byla uzavřena v roce 

2014 poté, co město odstoupilo od spolufinanco-

vání projektu z ROP Střední Morava. Finanční 

závazek ve výši 33 880 Kč, který je předmětem 

výše uvedené dohody, byl vyčleněn na úhradu 

externímu administrátorovi za dopracování žá-

dosti o dotaci a následné odstoupení od smlouvy. 

Faktura dosud dodavatelem vystavena nebyla, 

 Modernizace agendových informačních systémů 

MMPr – předmětem projektu bylo zpracování 

studie proveditelnosti akce pro podání žádosti 

o dotaci z Integrovaného regionálního operační-

ho programu (IROP). Dne 30.12.2016 došlo 

k uzavření smlouvy o dílo se společností Grant 

Thornton Advisory s. r. o. Na základě splnění 

díla byla uhrazena částka 465 850 Kč, 

 DPS Trávník 1 – energetická opatření – předmě-

tem bylo zpracování studie proveditelnosti akce 

nad 500 tis. Kč pro podání žádosti o dotaci 

z IROP. Dne 21.09.2017 byla vystavena objed-

návka pro společnost M&B eProjekce s. r. o., na 

základě splnění díla pak uhrazeno 35 090 Kč, 

 Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – 

energetické opatření – jednalo se o zpracování 

studie proveditelnosti akce pro podání žádosti 

o dotaci z IROP. Objednávka pro společnost 

M&B eProjekce, s. r. o., byla vystavena dne 

27.04.2017, na základě splnění díla pak propla-

cena faktura ve výši 21 780 Kč. 

 
Úpravy vodohospodářsky významných a vodá-

renských toků 
 

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 

Rozpočet upravený:               3 900 000,00 Kč 

Čerpání:                                              500 000,00 Kč 

% čerpání:                                          12,8 
 

Finanční prostředky byly vyčleněny na spolufi-

nancování realizace akce „Protipovodňová opatření 

na nábř. Dr. E. Beneše“. Realizace akce byla ukon-

čena v roce 2017. K 31.12.2017 byla na základě 

dokumentů předložených žadatelem doplacena dota-

ce v celkové výši 500 000 Kč. Investorem a žada-

telem o dotaci z programu Ministerstva zemědělství 

bylo Povodí Moravy, s. p.  

 

 
 
Veřejné zakázky  
 

Rozpočet původní:                  300 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                    1 202 500,00 Kč 

Čerpání:                                              739 872,93 Kč 

% čerpání:                                          61,5 
 

Byly provedeny úhrady poplatků za povinná uve-

řejnění informací k veřejným zakázkám, konzultač-

ních, poradenských a právních služeb, zastupování 

zadavatele při výkonu práv a povinností podle záko-

na o veřejných zakázkách, a to k těmto zakázkám: 

 Modernizace místa křížení – mosty přes tratě 

SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská        84 700 Kč 

 Cyklostezka Velká Dlážka                  54 450 Kč 

 Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – 

energetické opatření                            96 800 Kč 

 Modernizace agendových informačních systé-

mů Magistrátu města Přerova       247 720,15 Kč 

 Komplexní správa internetového informačního 

portálu města Přerova                          48 500 Kč 

 znalecký posudek č. 196-05/2016, doplnění č. 1, 

zpracovaný soudním znalcem             19 800 Kč 
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 Centrální pojištění statutárního města Přerova 

a jím zřízených příspěvkových organizací 

                                                                  75 262 Kč 

 Zajištění dodávek elektrické energie na období 

2018 a 2019                                         68 849 Kč 
 

Oddělení investic 
 

V rámci samostatné působnosti zajišťovalo oddě-

lení pro jednotlivé investiční akce stavebního 

charakteru nad 500 tis. Kč všechny stupně projek-

tové dokumentace (dále PD), včetně projednání 

zadání přípravy PD a jejich kontroly. Při realizaci 

dotovaných investičních akcí stavebního cha-

rakteru nad 500 tis. Kč spolupracuje s oddělením 

řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, kdy 

plní funkci věcného gestora, tj. připravuje a před-

kládá požadavky a podklady potřebné pro zahájení 

přípravy a realizace zadávacích řízení. Dále kom-

plexně zabezpečuje investorskou činnost při reali-

zaci staveb města od předání staveniště, přes tech-

nický dozor, přejímání prací, věcné a finanční plně-

ní, reklamace, opravy projektové dokumentace dle 

skutečného stavu až po předání stavby budoucímu 

uživateli.  
 

Výdajová část rozpočtu 
 

Projektové dokumentace (investice) 
 

Rozpočet původní:                          3 324 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                      28 312 400,00 Kč 

Čerpání:                                           7 171 285,79 Kč 

% čerpání:                                                    25,3 
 

Bylo zajišťováno vypracování PD pro schválené 

akce nad 500 tis. Kč určené k realizaci investic 

v příslušném kalendářním roce a další PD určené 

k realizaci v letech 2018 – 2019. Jednalo se o PD 

pro vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního 

povolení a projekty pro zajištění výběru zhotovitele 

a pro provádění stavby. PD byly zpracovány pro 

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

s jejich schváleným plánem. 

Byly realizovány PD na akce Cyklostezka Velká 

Dlážka, Zateplení DPS U Žebračky, DPS Trávník 1 

– zateplení obvodového pláště, Regenerace sídliště 

Budovatelů – 1. etapa, Regenerace panelového síd-

liště – úpravy nástupního prostoru hřbitova, ul. Pros-

tějovská, Stavební úpravy kina Hvězda, Oprava 

místní komunikace v Přerově, ul. Pod Valy, Rekon-

strukce chodníku tř. gen. Janouška v Přerově, 

Rekonstrukce veřejného osvětlení (dále VO) v ul. 

Bratrská a Čapky Drahlovského v Přerově, Rekon-

strukce chodníku a VO v ul. Riedlova v Přerově, 

Rekonstrukce chodníku v ul. Nová, Martinská 

v Henčlově, Rekonstrukce chodníku a VO v ul Gry-

movská v Kozlovicích, Rekonstrukce školního hřiště 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem, ČOV a kanalizace Čekyně, 

Penčice, Regenerace panelového sídliště Předmostí 

– 13. etapa, Samostatný parkovací systém za nádra-

žím, Oprava systému recirkulace bazénové vody na 

koupališti, Penčice, Parkoviště ve vnitrobloku Žiž-

kova, Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dlu-

honská, Objekt hotelu Strojař, Rozšíření kompos-

tárny v Žeravicích, Parkoviště v ulici Čapky Drah-

lovského, Přerov, Točna MAD Přerov IX-Lýsky, 

Protipožární zabezpečení Městského domu 

v Přerově, Výstavba hokejbalového hřiště v areálu 

ZŠ Želatovská, Propojení cyklostezek Velká Dlážka 

– Hranická. 
 

Projektové dokumentace (ITI)  
 

Rozpočet původní:                             0,00 Kč 

Rozpočet upravený               3 751 400,00 Kč 

Čerpání:                 1 682 263,00 Kč 

% čerpání:                            44,8 
 

V roce 2017 byl odbor řízení projektů a investic 

usnesením Rady města Přerova pověřen vypracová-

ním PD na projekty ITI. Čerpány byly finanční 

prostředky na úhradu zpracovaných studií základ-

ních škol Svisle, Hranická – Předmostí, Za Mlýnem, 

U Tenisu, Trávník, Želatovská, B. Němcové, Velká 

Dlážka a PD na Rekonstrukce chodníků na tř. 17. 

listopadu a část ul. Dvořákova, Cyklostezka Velká 

Dlážka a Rekonstrukce chodníku na ul. Vsadsko.  
 

Akce nad 500 tis. Kč  
 

Na každou akci bylo úsekem veřejných zakázek pro-

vedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel a uzav-

řena smlouva o dílo. O stavu realizace jednotlivých 

akcí byla průběžně informována vedoucí odboru 

a náměstci primátora na pravidelných měsíčních 

poradách k investičním akcím.  
 

 
 

Regenerace sídliště Předmostí – 10. etapa  

Tato etapa regenerace panelového sídliště řešila 

kromě úpravy chodníků a komunikací také vybudo-

vání nových parkovacích míst pro osobní vozidla, 

doplnění mobiliáře, obnovu VO, sadové úpravy 

a modernizaci 2 zastaralých dětských hřišť. Okolo 

hřiště na míčové hry byla vybudována krátká dráha 

pro malé děti (inline/cyklo). Na tuto investiční akci 

získalo město dotaci ve výši 4 mil. Kč z Ministerstva 

pro místní rozvoj, zbytek byl hrazen z rozpočtu 

města. V roce 2017 byly hrazeny pouze náklady na 

zpracování geometrického plánu pro zápis stavby 

do katastru nemovitosti.  
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Regenerace sídliště Předmostí – 12.etapa 
Další etapa regenerace tohoto sídliště se skládala 

z realizace 2 částí, a to z projektu Úpravy vstupního 

prostoru hřbitova na ulici Prostějovská a projektu 

řešícího parkové úpravy prostoru na ulici Prostě-

jovská s přemístěním památníku Mistra Jana Husa. 

Součástí úpravy vstupního prostoru hřbitova byla 

také obnova zeleně a terénní úpravy včetně zřízení 

opěrných zídek. Byla opravena přístupová účelová 

komunikace, chodník s terénním schodištěm včetně 

záchytných opěrných zídek. Podél stávající hřbi-

tovní zdi byla vybudována zpevněná plocha pro 

4 kontejnery o objemu 1 100 l. Konstrukce zpevněné 

plochy byla provedena v dlážděné úpravě s krytem 

ze zámkové dlažby, zpevněná plocha u autobusové 

zastávky byla umístěna podél stávajícího chodníku 

ohraničená zvýšenou opěrnou železobetonovou zíd-

kou s obkladem lícovou cihlou. Parkové úpravy 

prostoru na ulici Prostějovská s přemístěním památ-

níku Mistra Jana Husa do nové polohy byly před-

mětem druhé části této akce. Jednalo se o rege-

neraci zelených ploch v lokalitě před zdravotním 

střediskem, realizaci nových chodníků, zpevněných 

ploch a terénních úprav souvisejících s celkovou 

revitalizací veřejného prostranství sídliště. Ve střed-

ní části území byl stavebně upraven prostor, do 

kterého byl přemístěn památník Jana Husa od 

kostela sv. Máří Magdalény. Došlo rovněž k výměně 

a doplnění VO. Celý prostor byl doplněn zcela 

novým typovým mobiliářem. Tato investiční akce 

byla stavebně dokončena v roce 2017. 

 

 
 

Prezentace archeologických nálezů v Přerově  

Prezentace archeologických nálezů v prostoru jižní-

ho předpolí Tyršova mostu byly dokončeny v roce 

2016, v rozpočtu roku 2017 byly vyčleněny finanční 

prostředky na výrobu, dodávku a montáž interaktiv-

ního hracího prvku – lavice, která byla osazena do 

dlážděné plochy památníku v červnu 2017.  

 

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku za ul. 

Žižkova  
Předmětem plnění byla rekonstrukce stávající komu-

nikace spočívající v provedení nových konstrukčních 

vrstev tak, aby odpovídala normovým parametrům. 

Šířkové poměry komunikace byly zachovány, došlo 

k rozšíření parkovacích ploch včetně chodníků 

a navržení nového odvodnění včetně konečných 

terénních úprav. Vybudováno bylo 20 šikmých par-

kovacích stání, z toho 1 pro tělesně postižené. Na 

plochách stávající komunikace byl povrch proveden 

z asfaltobetonu, parkovací stání včetně chodníků ze 

zámkové dlažby. Stavba byla dokončena, zkolaudo-

vána a předána majetkovému správci. 

 

Energetická opatření Městského domu v Přerově  
Účelem této akce bylo dosažení energetických úspor 

a snížení energetické náročnosti budovy. Realizová-

no bylo zateplení vnější dvorní stěny, východního 

štítu a viditelné části jižního štítu tepelnou izolací 

ze strany dvora. Fasáda byla upravena tenkovrstvou 

silikonovou probarvenou omítkovinou. V objektu 

došlo k výměně dřevěných oken za okna s izolačním 

dvojsklem a k výměně dřevěných dveří v průjezdu. 

Součástí energetických opatření byla i realizace za-

teplení podlahy půdy tepelným izolantem z mine-

rální vaty. Stavba byla zahájena v listopadu 2016 

a dokončena v červenci 2017. Na tuto akci získalo 

město dotaci ze SFŽP ve výši 3 361 tis. Kč.  
 

DPS Trávník 1 – energetická opatření 

Předmětem akce bude realizace energetických opat-

ření domu s pečovatelskou službou, která obsahuje 

zateplení objektu, výměnu oken, klempířských 

prvků a v neposlední řadě rozšíření lodžií. Doplň-

kovým předmětem projektu bude revitalizace lodžií 

a zimních zahrad, architektonická revitalizace vstup-

ního přístřešku, nové provedení zpevněných ploch 

v zahradě a rovněž výměna plotu. Na realizaci je 

požádáno o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu, finanční prostředky na tuto 

akci nebyly v 2017 čerpány. 
 

Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem – energetická 

opatření 

Cílem této akce bylo snížení energetické náročnosti 

provozu školy, tzn. snížení nákladů na vytápění. 

Předmětem realizace byly stavební úpravy pro 

energetické úspory pavilonů učeben I. a II. stupně 

areálu školy dle energetického auditu. V obou pavi-

lonech byla osazena nová okna s izolačními dvoj-

skly, prosklená sestava u hlavního vstupu, nové 

vstupní dveře a bylo provedeno zateplení objektů 

školy tepelným izolantem. Stavební práce byly zahá-

jeny v srpnu 2016, dokončeny v březnu 2017 a pro-

bíhaly převážně za provozu školy.  
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Odbahnění jezírka u ORNIS  

Předmětem realizace bylo vyčištění jezírka od ná-

nosů bahna. Jednalo se v podstatě o 2 jezírka, 

z nichž větší (východní) jezírko je pozůstatkem bý-

valého slepého ramena řeky Bečvy a menší (západ-

ní) bylo vybudováno ve 30. letech 20. století při 

budování ornitologické stanice. Celkové nánosy 

v jezírkách se pohybovaly od 50 cm do 100 cm. 

Obě jezírka jsou významným krajinným prvkem, 

ale také významnou pomůckou pro výuku jak na 

Středisku volného času Atlas/Bios, tak i při progra-

mech na ornitologické stanici. Vzhledem k malému 

objemu bahna nebylo možné dosáhnout na státní 

dotaci a vyčištění jezírka bylo financováno z roz-

počtu města. Stavební práce byly zahájeny v září 

2017 a dokončeny v listopadu téhož roku.  
 

Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor 

zámku v Přerově  

Předmětem plnění zakázky byly dodávky, služby 

a stavební práce nezbytné pro vytvoření komuni-

kačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského 

v Přerově, p. o., v prostorách zámku, který je nemo-

vitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR. V 2016 proběhla 

opakovaně veřejná soutěž na zhotovitele, zakázka 

však nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti 

uzavřena. 
 

Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc  

Předmětem stavby byla realizace přeložky VO 

s umístěním 13 nových stožárů do přilehlých chod-

níků v ulici Svépomoc. Stavba byla realizována 

v koordinaci s kabelizací nízkého napětí vedení ČEZ 

Distribuce a. s. Stavební práce byly dokončeny 

v srpnu 2017. 
 

Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova  

Předmětem rekonstrukce byly stavební úpravy pří-

jezdové komunikace a komunikace ve dvorním 

traktu včetně nakládacích ramp, rozšíření stávajícího 

parkoviště a úprava chodníků podél ramp. Nově 

byly vybudovány zpevněné plochy pro kontejnery 

a chodníky k bytovým domům. Povrch ploch stává-

vající komunikace včetně nakládacích ramp byl 

proveden z asfaltobetonu, parkovací stání, chodníky 

kolem ramp a v místě vstupů do domů včetně ploch 

pro kontejnery ze zámkové dlažby. V rámci stavby 

byla provedena přeložka VO. Stavební práce byly 

zahájeny v červnu a dokončeny v září 2017. 
 

Demolice bytových domů na ulici Škodova v Pře-

rově  

Předmětem plnění veřejné zakázky byla demolice 

4 samostatně stojících budov. Odstraňované stavby 

byly umístěny na samostatných pozemcích, dlouho-

době neobývaných a vybydlených. V rámci bou-

racích prací bylo provedeno zasypání suterénních 

prostor stavebním recyklátem. Bytové domy byly 

odpojeny od inženýrských sítí. Po odstranění budov 

byl terén urovnán do úrovně okolního terénu. Na 

demolici získalo město dotaci ve výši 2 610 tis. Kč 

z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 

Podpory revitalizace území. Demolice budov byla 

dokončena, stavební práce byly zahájeny v říjnu 

a dokončeny v listopadu 2017.  
 

 
 

Revitalizace parku na nám. Fr. Rasche  

Předmětem revitalizace byla především oprava stá-

vajících zpevněných ploch a chodníků, výměna mo-

biliáře, rekonstrukce kontejnerových stání na 

tříděný odpad. V rámci revitalizace byly vysazeny 

nové alejové stromy – platany, dále keře, které tvoří 

živé ploty podél parkoviště ulice Kramářovy. Úprava 

stávajícího trávníku byla řešena formou jeho rege-

nerace. Stavební práce byly zahájeny v červenci 

2017 a dokončeny v prosinci téhož roku. 
 

 
 

Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově 

– oprava hradeb v jihozápadní části hradního 

příkopu 
Revitalizace zahrnovala opravu kamenné hradební 

zdi v jihozápadní části hradního příkopu, která je 

součástí opevnění vnitřního města. Jednalo se o její 

statické zajištění pomocí injektážních vrtů ze strany 

zahrad, vybourání nepůvodního cihelného a naruše-

ného zdiva, dozdění a zaspárování niky, opravy 

temene hradeb, obkladu temene a stínek cimbuří 

břidlicovými deskami. Délka opravovaných hradeb 

byla cca 15 m, výška ze strany hradního příkopu cca 

7 m, ze strany zahrad 9,5 m. Provádění prací bylo 

pod dohledem odborné organizace státní památkové 

péče, tj. Národním památkovým ústavem. Stavební 

práce byly zahájeny v květnu a dokončeny v čer-

venci. Na revitalizaci hradního příkopu byla získána 

státní dotace ve výši 400 tis. Kč z programu rege-

nerace městských památkových rezervací a měst-

ských památkových zón. 
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Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdra-

votním střediskem 
Předmětem stavebních úprav byla rekonstrukce po-

chůzních ploch a přístupových schodišť ke zdra-

votnímu středisku. Nově byly vybudovány bezbarié-

rové přístupové chodníky z betonové plošné dlažby. 

Původní schodiště vedoucí ze západní strany ke 

středisku bylo nahrazeno chodníkem z betonové 

dlažby. Rekonstrukce se týkala i obou schodišť. 

Stavební práce byly zahájeny v červenci a dokon-

čeny v srpnu. 
 

 
 

ZŠ B. Němcové – výměna střešní krytiny 
Předmětem stavby byla výměna střešní krytiny na 

objektu ZŠ B. Němcové v Přerově. Střecha objektu 

je sedlová s třemi zděnými trojúhelníkovými vikýři. 

Uprostřed objektu je střecha zvýšená a zakončená 

ozdobnou věžičkou. V rámci stavby byla provedena 

výměna střešní krytiny na sedlové střeše s řádným 

rozmístěním sněhových zachytávačů a vyřešením 

provětrávání střešní krytiny a půdního prostoru, byly 

vyměněny související klempířské prvky a případné 

poškozené dřevěné bednění. Nové i stávající dřevěné 

prvky byly naimpregnovány proti hnilobě a škůd-

cům. 
 

Stavební úpravy kina Hvězda 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, 

služby a nezbytné stavební práce pro modernizaci 

vzduchotechnického zařízení v kině Hvězda v Pře-

rově. Jedná se o celkovou opravu části vzduchotech-

niky kinosálu spojené s její modernizací. Po dokon-

čení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo 

bude zahájena realizace. Předpoklad zahájení prací 

je v pololetí 2018. Finanční prostředky na tuto akci 

nebyly v 2017 čerpány.  
 

Mimoúrovňové křížení Předmostí – smíšená 

stezka 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Olomouc (ŘSD) 

připravuje stavbu silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - 

Předmostí. Na žádost města bylo do této stavby 

zařazeno i vybudování smíšené stezky pro chodce 

a cyklisty v ulici Polní. Bylo vydáno pravomocné 

stavební povolení a na Krajském úřadě probíhalo 

stavebně povolovací řízení na vlastní komunikaci. 

Platná legislativa neumožňuje, aby ŘSD finan-

covalo nové cyklostezky, z toho důvodů oslovilo 

v minulosti statutární město Přerov se žádostí o pro-

jednání závazku financování realizace stezky z jeho 

rozpočtu. Zastupitelstvo města Přerova schválilo 

záměr financování s předpokládanou realizací stavby 

09/2017-10/2019. Jedná se o obousměrnou cyklo-

stezku se smíšeným provozem cyklistů a chodců 

o šířce 3 m v délce cca 850 m, dále její pokračování 

po obvodu okružní křižovatky na ulici Lipnickou 

a napojení na cyklostezku do podjezdu na Před-

mostí. Finanční prostředky na tuto akci nebyly 

v roce 2017 čerpány. 
 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 

Stavba řešila stavební úpravy veřejných ploch         

a chodníků včetně obousměrné cyklistické stezky 

na ulici Velká Dlážka v Přerově. Jednalo se o plo-

chy po pravé straně ve směru od okružní křižovatky 

Velká Dlážka – nábř. R. Lukaštíka až ke křižovatce 

Velká Dlážka – Lipnická. Stavba zahrnovala reali-

zaci cyklostezky a souběžného chodníku. Povrch 

cyklistické stezky byl navržen ze zámkové dlažby 

červené barvy. Jízdní pruhy jsou na cyklistické 

stezce vyznačeny zámkovou dlažbou. Chodník od 

křižovatky u hotelu Strojař po stávající parkoviště 

osobních automobilů je od cyklostezky oddělen 

dělícím pásem zeleně v šířce cca 1 m. V další části 

je chodník od cyklostezky oddělen hmatným pásem 

šířky 0,4 m. Šířka nově navrženého chodníku je 3 m. 

V rámci sadových úprav byl položen travnatý ko-

berec a vysazeny keře. Na tuto akci je možné získat 

státní dotaci z ITI až do výše 90% uznatelných 

nákladů. Stavební práce byly zahájeny s termínem 

dokončení v 2018 z důvodu nevhodných klimatic-

kých podmínek pro realizaci pokládky travních 

koberců. 
 

 
 

Zateplení DPS U Žebračky 18  

Předmětem stavebních prací bylo zateplení objektu 

kontaktním zateplovacím systémem, kompletní vý-

měna okenních a dveřních výplní, včetně výměny 

klempířských a zámečnických prvků. Všechna opa-

tření byla navržena v souladu s průkazem energe-

tické náročnosti budovy. Součástí stavebních úprav 

byla rekonstrukce hromosvodu. Stavební práce byly 

zahájeny v září 2017 s termínem dokončení v roce 

2018. Na akci bylo požádáno o dotaci z operačního 

programu životního prostředí, která byla poskytnuta 

ve výši 8 946 tis. Kč. 
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Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 

Předmětem realizace je výstavba nových mostních 

objektů včetně realizace souvisejících stavebních 

úprav přístupových komunikací k mostním objek-

tům. Stavba řeší i modernizaci městské komunikace 

v ul. Dluhonská. Délka úpravy ulice je 406 m, 

volná šířka včetně chodníku je 9 m. V celé délce 

úpravy komunikace bude vozovka provedena mezi 

opěrné zdi. Součástí zakázky je i částečná demolice 

stávajících dvou mostních objektů umístěných nad 

tratěmi SŽDC v Přerově, přeložky inženýrských 

sítí, přeložky kabelů podzemních a nadzemních sítí 

vysokého a nízkého napětí, kácení dřevin a náhradní 

výsadba. Předpokládaná doba realizace stavby je 

12 kalendářních měsíců. Na tuto akci je se Státním 

fondem dopravní infrastruktury (SFDI) uzavřena 

smlouva na dotaci ve výši 78,7 mil. Kč. Práce byly 

zahájeny v říjnu 2017. V roce 2017 byly dokončeny 

přípravné a pomocné práce na stavbě, provedeny 

přeložky sítí, zahájeny vrtací práce a betonáž pilotů 

pro založení opěrných zdí. V roce 2017 byla ze 

SFDI poskytnuta dotace ve výši 978 244,09 Kč. 
 

 
 

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 

vody na koupališti Penčice  

Předmětem zakázky je doplnění technologie pro 

bazén na letním koupališti v Penčicích. Stávající 

zařízení úpravny vody bude nahrazeno novým zaří-

zením. Nová čerpadla recirkulace budou umístěna 

do první místnosti stávající budovy na nově zřízený 

železobetonový sokl. Nové pískové filtry budou 

osazeny do druhé místnosti. Zařízení úpravny vody 

bude doplněno o automatickou měřící a dávkovací 

stanici pro kontinuální měření a dávkování chlor-

nanu sodného a korektoru pH, včetně navrtávacích 

pasů a rozvodů chemikálií. Součástí dodávky budou 

i nezbytné elektroinstalační práce. Dále bude zhoto-

vena nová přípojka technologických rozvodů, výtla-

ku upravené bazénové vody do bazénu. Součástí 

realizace je rovněž zkušební provoz v délce 10 dnů, 

kdy dojde k prověření nastavení a regulace techno-

logie a funkčnosti celého systému. Stavba byla 

zahájena v roce 2017 a bude dokončena v roce 2018.  
 

Oprava chodníku tř. 17. listopadu a část ul. Dvo-

řákova (ITI chodníky) 

Stávající zpevněné plochy (chodníky) jsou řešeny 

jako chodník (pruh pro chodce) spolu s cyklostezkou 

(pruh pro cyklisty) odděleným vodorovným doprav-

ním značením. Rekonstrukce chodníků spočívají 

v odstranění stávajícího litého asfaltu a zámkové 

dlažby a v položení živičných vrstev a zámkové 

dlažby. Stavební úpravy budou provedeny ve stá-

vajícím směrovém, šířkovém a výškovém řešení. 

Chodník spolu s cyklostezkou je navržen jako 

komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučením nebo 

přísným omezením přístupu motorové dopravy. Na 

tuto rekonstrukci chodníku je možné získat dotaci 

z ITI. Výdajový rozpočet akce k 31.12.2017 nebyl 

čerpán. 
 

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov 

(ITI chodníky) 

Předmětem rekonstrukce byla výstavba nového 

chodníku v jižní části obce Henčlov, v ulici U Letiště. 

Původní povrch byl z betonové dlažby. Výstavba 

spočívala v rozebrání stávajících vrstev, přehutnění 

a doplnění vrstev podkladních. Byly použity nové 

betonové obrubníky a zámková dlažba ve stávají-

cím šířkovém, směrovém a výškovém uspořádání, 

s drobnými výškovými úpravami. Chodník byl navr-

žen jako jednopruhový s bezpečnostním odstupem 

od pozemní komunikace. Je lemován betonovými 

obrubníky pro dodržení umělé vodící linie a obrub-

níky, které budou zapuštěny kvůli odvodu vody 

z povrchu chodníku. Stavební práce byly zahájeny 

v říjnu 2017 a dokončeny v prosinci 2017. 
 

 
 

Rekonstrukce chodníku – ul. Tršická, Penčice 

(ITI chodníky) 

Jednalo se o úsek chodníku po levé straně krajské 

silnice II/436 (ulice Tršická) od křižovatky se silnicí 

III/4365 (ulice Lipňanská) po sjezd u domu č. 39. 

Začátek i konec rekonstrukce navazuje na zrekon-

struované úseky chodníků. Stávající chodník z beto-

nových dlaždic včetně lemujícího silničního obrub-

níku vykazoval značné poškození, rovněž zpevněná 

plocha sjezdu a části chodníku před domem č. 37 

nevyhovovala bezpečnému pohybu chodců. Rekon-

strukcí byla společně s navazujícími a již realizova-

nými úseky vytvořena souvislá chodníková trasa od 

křižovatky s ulicí Lipňanská ulicí Tršická směrem 

na Tršice. Rekonstrukce zahrnovala výměnu kon-

strukce s novým krytem ze zámkové dlažby, úpravu 

a předlažbu sjezdu a plochy chodníku před domem 

č. 37 a opravu živičného krytu krajské silnice v pásu 

podél řešeného úseku chodníku. Pro omezení nátoku 
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dešťových vod z vozovky na plochu sjezdu před 

domem č. 37 byla v blízkosti sjezdu navržena nová 

uliční vpusť. Účelem navržené rekonstrukce bylo 

zajištění bezpečného pohybu chodců. 
 

 
 

Rekonstrukce zastávky MAD – ul. Jabloňová, 

Čekyně ( ITI chodníky) 

Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce 

chodníku v místní části Přerova. Komunikace pro 

pěší je vedena podél silnice II/436. Navržená komu-

nikace bude sloužit jako přístupová cesta pro pěší 

k rodinným domům a autobusové zastávce. Rekon-

strukce chodníku spočívá v odstranění stávajícího 

a vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby. 

Rekonstrukce byla navržena přibližně ve stávajícím 

směrovém, šířkovém a výškovém řešení. Délka 

opraveného chodníku je 62 m. Autobusové nástu-

piště je lemováno při styku s vozovkou betonovými 

obrubníky. Stavební práce byly zahájeny v listo-

padu a dokončeny v prosinci. Účelem rekonstrukce 

bylo zajištění bezpečného pohybu chodců. 
 

 
 

Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 (ITI) 

Dokumentace řeší modernizaci učebny zeměpisu 

(formou nových zařizovacích předmětů), výstavbu 

výukového altánu na dvoře školy spolu s potřeb-

ným předlážděním stávajících zpevněných ploch na 

vstupním dvoře a vydlážděním nových zpevněných 

ploch v zahradě pro vystavěný výukový altán. Dále 

budou vystavěny cvičební prvky pro žáky obou 

stupňů ZŠ, přestavěny budou toalety v 1. nadzem-

ním podlaží (NP) na novou dispozici obohacenou o 

WC pro osoby s omezenou schopností pohybu 

(OOSP). Dále spolu s výstavbou proběhne inter-

netová konektivita všech učeben školy. Výdajový 

rozpočet akce nebyl k 31.12.2017 čerpán.   

Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) 

Dokumentace řeší modernizaci některých učeben 

(formou nových zařizovacích předmětů), výstavbu 

otevíratelného altánu na dvoře školy, spolu s pře-

dlážděním stávajících zpevněných ploch na vstup-

ním dvoře a nových zpevněných ploch v zahradě 

pro nově vystavěný altán. Na centrálním dvoře 

budou instalovány 2 nové lampy VO, na zelenou 

plochu vedle nich bude přesunuto stávající sousoší. 

Dále bude instalována nová pojízdná schodišťová 

plošina pro OOSP, a to z 1.NP do 4.NP. Bezbarié-

rové užití stavby bude posíleno o 2 nové rampy, 

v budově školy budou ve 2., 3 a 4. NP vytvořeny 

nové WC pro OOSP. Dále spolu s výstavbou pro-

běhne internetová konektivita všech učeben školy. 

Výdajový rozpočet akce nebyl k 31.12.2017 čerpán.   
 

Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) 

Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ, vybu-

dování odborných učeben a zajištění bezbariérového 

vstupu do objektu školy úpravou stávajících zpev-

něných ploch před hlavním vstupem do objektu, 

které budou spočívat v předláždění části zpevně-

ných ploch před hlavním vstupem a jejich vyspá-

dování tak, aby plynule navazovaly na stávající 

chodníky bez výškových změn. V rámci úprav 

hlavního vstupu do objektu dojde k odstranění 

stávající nevyhovující stříšky a k jejímu nahrazení 

stříškou novou. V zahradě bude vybudována nová 

venkovní učebna a související zpevněné plochy. 

V rámci projektu dojde k vnitřním úpravám odbor-

ných učeben. V 1. PP dojde k rekonstrukci dílen 

a vybudování nového bezbariérového WC, ve 2. NP 

k rekonstrukci učebny fyziky. Provedeno bude 

odstranění stávajících podlah, vyrovnání povrchu 

a pokládka nové podlahové krytiny, dále budou 

vyspraveny omítky a provedena výmalba. V inte-

riéru bude bezbariérový přístup jednotlivých podlaží 

zajištěn formou schodolezů. Spolu s výstavbou pro-

běhne internetová konektivita učeben školy a bude 

realizována pouze v interiérových prostorách školy. 

Výdajový rozpočet akce nebyl k 31.12.2017 čerpán. 
 

Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 

Cílem projektu je modernizace vybraných učeben 

(formou nových zařizovacích předmětů), výstavba 

výukového altánu na dvoře školy spolu s potřebným 

předlážděním stávajících zpevněných ploch a novým 

vydlážděním zpevněných ploch. Instalována bude 

nová lampa dvorního osvětlení na centrálním dvoře 

a vyměněna stávající krytá zvedací plošina pro 

OOSP. Dále bude, jako rozdělení hospodářského 

a dvora, postavena jako plot nová gabionová stěna 

a ve škole vybudováno nové WC pro OOSP. Spolu 

s výstavbou proběhne internetová konektivita všech 

učeben školy. V souvislosti s touto akcí nebyly 

v roce 2017 čerpány žádné finanční prostředky.  
 

Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8 (ITI) 

Předmětem realizace akce je modernizace školy, jež 

řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu a bezbarié-
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rové řešení vstupu do objektu. Ve 2. NP dojde k vy-

budování 2 multimediálních učeben, 1 kabinetu 

a nového bezbariérového WC. U hlavního vstupu 

do budovy školy bude zřízen bezbariérový vstup, 

v interiéru bude tento přístup mezi jednotlivými NP 

zajištěn formou schodolezů. Bezbariérový vstup do 

objektu bude zajištěn také z dvorní části odbou-

ráním stávajícího nefunkčního schodiště a snížením 

terénu na úroveň podlahy suterénu, kde bude vy-

bourán otvor pro nové dveře. V souvislosti s terén-

ními úpravami dojde ke zřízení opěrné zídky, která 

zajistí přilehlý svah, a vybudováním přístupového 

chodníku ze zámkové dlažby. Dále bude realizo-

vána internetová konektivita učeben školy. V sou-

vislosti s touto akcí nebyly v roce 2017 čerpány 

žádné finanční prostředky.  
 

Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) 

Předmětem realizace akce je modernizace školy 

spočívající v rekonstrukci odborných učeben a bez-

bariérových úpravách objektu. Projekt řeší i vnitřní 

elektroinstalace v odborných učebnách a napojení 

plošiny v objektu školy. Nová elektroinstalace bude 

provedena kabely pod omítkou, v trubkách v pod-

laze, v PVC lištách nad podhledem. Umělé osvět-

lení je navrženo jako přímé podhledové zářivkové. 

Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická 

svítidla ovládána vypínači u tabule. Výdajový 

rozpočet akce nebyl k 31.12.2017 čerpán.   
 

Modernizace ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (ITI) 

Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ spočí-

vající v rekonstrukci odborných učeben a bezba-

riérových úpravách vstupu do objektu. Zajištění 

bezbariérového vstupu do objektu školy bude ře-

šeno vybudováním bezbariérové rampy u hlavního 

vstupu do objektu. Ve 2.NP dojde k vybudování 

multimediální učebny z 3 kabinetů, a to vybourá-

ním 2 příček mezi nimi. Naproti nové učebny bude 

zřízeno bezbariérové WC a to úpravou stávajícího. 

V rámci modernizace budou provedeny nové elek-

troinstalace v řešených místnostech. Spolu s výstav-

bou proběhne internetová konektivita učeben. Výda-

jový rozpočet akce nebyl k 31.12.2017 čerpán. 
 

Na realizaci modernizací školských zařízení je mož-

né získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90 % 

uznatelných nákladů. 
 

Odstranění stavby vodního prvku – kašny u res-

taurace Haná vč. úprav 

Předmětem realizace bylo odstranění stavby bývalé 

vodní nádrže u restaurace Haná a přemístění plastik 

na nové místo u hradební zdi při ulici Spálenec.     

V roce 2016 byla dokončena stavební část zakázky 

a předána do užívání majetkovému správci. V roz-

počtu roku 2017 byla ponechána finanční rezerva 

na případnou výrobu, dodávku a montáž trvalé pa-

mětní desky. V roce 2017 bylo upuštěno od tohoto 

záměru a finanční prostředky nebyly čerpány.  
 

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Sme-

tanova 7, 7a 

Předmětem rekonstrukce je výměna rozvodů vody 

(vč. požární vody) a kanalizace v daném objektu. 

Stávající rozvody vody a kanalizace jsou v havarij-

ním stavu a provozovatel zařízení řeší časté poru-

chy při prasknutí potrubí. Součástí projektu je také 

doplnění sekčních uzávěrů teplé a pitné vody 

v jednotlivých hygienických zařízeních. Rekon-

strukce také řeší nutné stavební úpravy stávajících 

hygienických zařízení pro personál, vč. osazení no-

vých zařizovacích předmětů, které budou napojeny 

na nové rozvody vody a kanalizace. Bude navrženo 

odvětrání nevětraných místností. Projektová doku-

mentace neřeší úpravu elektroinstalace v hygienic-

kých zařízeních. Stávající rozvody pitné vody, teplé 

vody, cirkulace a vnitřní rozvody kanalizace budou 

nahrazeny novými, vč. nových zařizovacích před-

mětů a nutných stavebních úprav. V dotčených 

místnostech budou vyměněna stávající dřevěná 

okna a provedeny nové podhledy. Vně objektu bu-

dou ve stávajícím dvoře osazeny 2 nové kontrolní 

šachty kanalizace. Výdajový rozpočet akce nebyl 

k 31.12.2017 čerpán. 
 

Oprava místní komunikace, ul. Kratochvílova 

Jedná se o opravu pojízdné plochy silnice ze 

žulových kostek v délce 362 m, která spočívá 

v odstranění stávající žulové dlažby v jízdních 

pruzích se zpětným dlážděním do cementové malty. 

Vzhledem k tomu, že ve II. pololetí byla napláno-

vaná oprava komunikace ul. Kainarova a ul. Palac-

kého nebyla zobousměrněna, byla akce přesunuta 

na začátek roku 2018, neboť oprava vyžaduje plnou 

uzavírku komunikace, což s ohledem na výše uve-

dené skutečnosti nebylo možné – dopravní situace 

v Přerově by se stala neúnosnou.   
 

Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Žela-

tovská  

Předmětem zakázky je vybudování nového hokej-

balového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8 v Přerově 

na ploše stávající zahrady. Hřiště je navrhováno 

jako sportovní plocha s asfaltovým povrchem včet-

ně zabudovaného uceleného mantinelového systé-

mu a zpevněných přístupových ploch. Realizace je 

podmíněna provedením demolicí stávajících garáží 

a vykácením ovocných stromů. V roce 2017 obdr-

želo statutární město Přerov na realizaci tohoto 

hřiště dar ve výši 350 tis. Kč od HC ZUBR. 

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu 

zahájení realizace stavby až v roce 2018. 
 

 

 
 

 

 
 

Zprávu podala: Ing. Ivana Pinkasová 

vedoucí odboru řízení projektů a investic 
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Oddělení majetkoprávní 
 

Oddělení spravovalo služby a práce nevýrobní pova-

hy, různé finanční výlohy, tj. platby za vyhotovení 

geometrických plánů a znaleckých posudků při pro-

deji pozemků, za zveřejnění inzerátů v tisku na výbě-

rová řízení, platby nájemného za užívání pozemků 

statutárním městem, dále platby daní z převodu 

nemovitostí, úhrady za výkupy pozemků, případně 

budov do majetku statutárního města Přerova. 

V roce 2017 oddělení zpracovalo: 

 473 předloh pro schůze Rady města Přerova, 

 121 předloh do Zastupitelstva města Přerova, 

 462 předloh pro jednání Komise pro projedná-

vání záměrů ve věcech majetkových, 

 153 majetkoprávních smluv,  

 21 dodatků ke smlouvám,  

 91 smluv o dílo.  

Dále bylo vystaveno 141 objednávek a likvidováno 

144 faktur a 66 platebních poukazů. 

V roce 2017 vedlo oddělení 4 soudní spory: 
 

 se společností OPERA Bohemia s. r. o., 

Dne 12.6.2013 podalo statutární město Přerov (dále 

jen žalobce), zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou 

Hrudíkovou, proti Mgr. Marku Vlkovi, insolvenč-

nímu správci dlužníka OPERA Bohemia s. r. o. (dále 

jen dlužník), u Krajského soudu v Ostravě žalobu na 

vyloučení souboru nemovitých věcí, které se nachází 

na ul. Škodova v Přerově, ze soupisu majetkové 

podstaty dlužníka. Tato žaloba byla zamítnuta a ža-

lobce podal proti rozsudku odvolání k Vrchnímu 

soudu v Olomouci. O podaném odvolání nebylo 

dosud rozhodnuto. Mezi žalobcem a dlužníkem bylo 

zahájeno jednání o mimosoudním vypořádání věci, 

jehož obsahem byly následující možnosti řešení 

předmětného sporu:  

a) realizace úplatného převodu souboru nemovitých 

věcí, které se nachází na ul. Škodova v Přerově, 

do vlastnictví investora vybraného na základě 

transparentního výběrového řízení, které by obsa-

Odbor správy majetku a komunálních služeb 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Blahoslavova 3 telefon: 581 268 111 

(37) 

 

 

  

vedoucí odboru 

(1) 

 

oddělení majetkoprávní 

(9) 

oddělení správy   

ostatního majetku             

a komunálních služeb 

(6) 

 

oddělení bytové správy 

                                 (15) 

 

oddělení dopravy 

(5) 

 

sekretariát 

(1) 
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hovalo mj. podmínky navržené žalobcem s tím, 

že mezi žalobcem a vybraným investorem by 

byla uzavřena dohoda o narovnání, ve které by 

bylo dohodnuto, že se vybraný investor stane 

vlastníkem předmětných nemovitostí za jím 

nabídnutou kupní cenu, která by byla zaplacena 

do majetkové podstaty dlužníka a vypořádána 

v rámci insolvenčního řízení, přičemž strany 

soudního sporu by se současně vzdaly náhrady 

nákladů soudního řízení, 

b) realizace úplatného převodu souboru nemovitých 

věcí, které se nachází na ul. Škodova v Přerově, 

do vlastnictví žalobce. 
 

Na jednání, které se konalo dne 10.06.2015, bylo 

dohodnuto, že soudní spor by mohl být vyřešen doho-

dou o narovnání. Dne 31.08.2015 byl žalobci doru-

čen společností HSP & Partners advokátní kancelář 

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

šení transparentního výběrového řízení, mimo jiné 

návrh kupní smlouvy na převod souboru nemovitých 

věcí na ul. Škodova mezi prodávajícím a osobou vy-

branou ve výběrovém řízení jako kupujícím a návrh 

dohody o narovnání.  

Dne 04.02.2016, přijala Rada města Přerova usnese-

ní, kterým uložila náměstkovi primátora Ing. Petru 

Měřínskému jednat s insolvenčním správcem dluž-

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

nostech úplatného nabytí souboru nemovitých věcí, 

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

nictví statutárního města Přerova, a to za maximální 

částku 2,5 mil. Kč.  

Na základě dalších jednání a úkonů v této záležitosti 

požádaly strany sporu Vrchní soud v Olomouci, 

který nařídil k projednání odvolání žalobce na 

21.06.2016, o odročení nařízeného jednání na neur-

čito s tím, že nejpozději do 3 měsíců bude soudu 

podána zpráva o stavu mimosoudního jednání.  

V návaznosti na výše uvedenou žádost bylo jednání 

odročeno na 04.10.2016. 

Dne 19.09.2016 schválilo Zastupitelstvo města Pře-

rova uzavření dohody o narovnání a kupní smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že součástí dohody byl závazek 

žalobce na zpětvzetí odvolání proti rozsudku Kraj-

ského soudu v Ostravě a s ohledem na skutečnost, 

že finální podpis smluv měl být ze strany žalobce 

realizován teprve v týdnu od 03.10.2016, byl požá-

dán Vrchní soud v Olomouci o odročení nařízeného 

jednání na neurčito. Žádosti bylo vyhověno a jed-

nání o odročeno na 22.11.2016. Dne 12.10.2016 

uzavřeli Mgr. Marek Vlk jako insolvenční správce 

dlužníka a žalobce dohodu o narovnání a kupní 

smlouvu, na jejímž základě statutární město Přerov 

koupilo soubor nemovitých věcí v ul. Škodova v Pře-

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

Vzhledem k tomu, že podmínkou nabytí účinností 

výše uvedených smluv bylo mimo jiné jejich schvá-

lení insolvenčním soudem, byly tyto zaslány Kraj-

skému soudu v Ostravě. Na základě usnesení insol-

venčního soudu, který usnesením ze dne 14.11.2016 

vyslovil souhlas s dohodou o narovnání a kupní 

smlouvou, byl podán návrh na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí, a tento dne 15.12.2016 

povolen. Téhož dne požádali advokáti účastníků 

řízení Vrchní soud v Olomouci o odročení jednání 

o odvolání žalobce nařízeného na 22.11.2016. Vrchní 

soud v Olomouci odročil projednání odvolání na 

13.12.2016 a následně, s ohledem na očekávané 

zpětvzetí odvolání ze strany žalobce, toto jednání 

odvolal.  

Dne 15.12.2016, kdy byl na základě kupní smlouvy 

povolen vklad vlastnického práva do katastru nemo-

vitostí, vzalo statutární město Přerov v souladu s do-

hodou o narovnání, zpět své odvolání proti rozhod-

nutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olo-

mouci, jímž byla zamítnuta žaloba statutárního města 

Přerova na vyloučení nemovitých věcí z majetkové 

podstaty dlužníka, žalobu o určení pravosti popřené 

nevykonatelné pohledávky ve výši 3 040 179,10 Kč 

a žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné 

pohledávky ve výši 500 000 Kč obě vedené u Kraj-

ského soudu v Ostravě.  

Usnesením Krajského soudu v Ostravě z 02.02.2017 

byl vydán výtěžek zpeněžení ve výši 2 943 942 Kč 

zajištěným věřitelům, a to ze zpeněžených nemovi-

tostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště Přerov, k. ú. a obec Přerov. 

Dne 08.01.2018 rozhodl Krajský soud v Ostravě ve 

věci žalobce statutárního města Přerova proti žalova-

nému Mgr. Marku Vlkovi jako insolvenčnímu správ-

ci OPERA Bohemia s. r. o. „v likvidaci“, o určení 

pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 

3 040 179,10 Kč o zastavení řízení a o vrácení soud-

ního poplatku žalobci ve výši 4 000 Kč. Téhož dne 

dále rozhodl Krajský soud v Ostravě ve věci žalobce 

proti žalovanému o určení pravosti popřené nevyko-

natelné pohledávky ve výši 500 000 Kč o zastavení 

řízení a o vrácení soudního poplatku žalobci ve výši 

4 000 Kč. Další postup ve věci závisí na konečném 

výsledku insolvenčního řízení. 
 

 s dlužníkem P. S. 

Dne 18.03.2016 podalo statutární město Přerov 

k Okresnímu soudu v Přerově žalobu proti P. S na 

vyklizení prostoru sloužícího podnikání v budově  

na nám. T. G. Masaryka 4, 5, Bratrská 2, v Přerově. 

Důvodem byla skutečnost, že žalovaný nevyklidil 

předmětný prostor poté, co byl v důsledku podání 

výpovědi z nájemného vztahu ze strany statutárního 

města Přerova ukončen nájemní vztah založený 

nájemní smlouvou, kterou  uzavřely statutární město 

Přerov jako pronajímatel a P. S. jako nájemce dne 

01.08.2005, ve znění dodatků č. 1 až 6 k nájemní 

smlouvě.  

Dne 11.04.2016 vydal Okresní soud v Přerově usne-

sení, kterým přerušil řízení o žalobě statutárního 

města Přerova na vyklizení, a to do pravomocného 

skončení řízení o žalobě P. S. na určení neopráv-

něnosti a neplatnosti výpovědi z nájmu prostoru 

sloužícího podnikání. Rozsudek, který žalobu P. S, 

zamítl, byl vydán 30.06.2016, jeho písemné vyho-

tovení bylo stranám sporu doručeno 22.09.2016 
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a následně dne 21.10.2016 podal P. S. proti výše 

uvedenému rozsudku odvolání.  

Dne 10.05.2017 vydal Krajský soud v Ostravě – 

pobočka v Olomouci rozsudek, kterým rozsudek 

Okresního soudu v Přerově z 30.06.2016 potvrdil. 

Písemné vyhotovení tohoto rozsudku bylo statutár-

nímu městu Přerov doručeno dne 29.05.2017. 

Dne 11.09.2017 vydal Okresní soud v Přerově usne-

sení, kterým rozhodl o tom, že se pokračuje v řízení 

o žalobě statutárního města Přerova na vyklizení. 

Vzhledem k tomu, že dne 29.09.2017 podal P. S. 

proti výše uvedenému usnesení odvolání, odeslal 

Okresní soud v Přerově dne 16.01.2018 spis Kraj-

skému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, který 

bude rozhodovat o opravném prostředku. Teprve po-

té, co nabyde právní moci rozhodnutí tohoto soudu 

o odvolání P. S. proti výše uvedenému procesnímu 

rozhodnutí, bude Okresní soud v Přerově oprávněn 

nařídit jednání ve věci žaloby statutárního města 

Přerova na vyklizení.  
 

 se spoluvlastníky pozemků p. č. 5215/26 a p. č. 

5215/27 v k. ú. a obci Přerov 

Dne 10.10.2016 byla proti statutárnímu městu Přerov 

podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení, 

které mělo vzniknout tím, že město užívá pozemky 

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

a přístupová komunikace ke garážím v ul. Kabelí-

kova), ve spoluvlastnictví H. A., P. H., P. K., P. L. 

a M. H., bez řádné nájemní či jiné smlouvy, tedy tzv. 

bez právního titulu. 

První jednání před Okresním soudem v Přerově se 

uskutečnilo dne 06.12.2016. Na něm se strany sporu 

dohodly, že se pokusí vyřešit věc smírnou cestou, 

tedy uzavřením mimosoudní dohody. Městem byly 

vytipovány pozemky vhodné pro případnou směnu 

a za tímto účelem zadáno zpracování znaleckého 

posudku, a to do konce měsíce srpna 2017. Na zá-

kladě obdržených znaleckých posudků a dohodě 

s žalobci byl orgánům města předložen ke schválení 

záměr směny a uzavření dohody o vzájemném vyrov-

nání mezi statutárním městem Přerov a žalobci. Rada 

města Přerova schválila uzavření této dohody dne 

23.11.2017, Zastupitelstvu města Přerova bude před-

loženo ke schválení uzavření směnné smlouvy na 

předmětné pozemky. Uzavřením směnné smlouvy 

a dohody o vzájemném vyrovnání dojde k ukončení 

soudního sporu mezi městem Přerovem a žalobci. 
 

 se společností ČESKÉ TRHY s. r. o.  

U Okresního soudu v Ostravě byl veden spor mezi 

statutárním městem Přerov (dále jen žalobce) a spo-

lečností ČESKÉ TRHY s. r. o. (dále jen žalovaný) 

o zaplacení smluvních pokut v celkové výši 25 000 

Kč včetně příslušenství. Žaloba byla podána dne 

29.06.2017, důvodem byla skutečnost, že žalovaný, 

jako pořadatel městských trhů a jarmarků porušil své 

povinnosti stanovené smlouvou o pořádání pravi-

delných městských trhů a jarmarků ve znění dodatku 

č. 1, uzavřenou dne 30.07.2016 mezi statutárním 

městem Přerov, jako objednatelem a společností 

ČESKÉ TRHY s. r. o., jako  provozovatelem.   

V předmětné věci rozhodl Okresní soud v Ostravě 

rozsudkem pro uznání ze 17.10.2017 tak, že žalo-

vaný je povinen zaplatit žalobci částku 20 000 Kč, 

spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 

14.02.2017 do zaplacení a částku ve výši 5 000 Kč, 

spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 

14.02.2017 do zaplacení, to vše ve lhůtě do 3 dnů od 

právní moci rozhodnutí, a dále je povinen zaplatit 

žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 850 Kč. 

Výše uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 

22.11.2017 a vykonatelnosti 28.11.2017. K  uhrazení 

pohledávky žalovaným k datu 31.12.2017 nedošlo, 

proto bude tato předána k vymáhání.   
 

 
 
Příjmová část rozpočtu 
 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:          1 000,00 Kč 

Plnění:            1 290,00 Kč 

% plnění:                129,0 
 

Jednalo se o příjmy za ověřování podpisů.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        74 000,00 Kč 

Plnění:          72 846,00 Kč 

% plnění:                98,4 
 

Jednalo se o přijaté platby za uskutečněná výběrová 

řízení na prodej nebytové jednotky č. 2631/103 v do-

mě Vaňkova 14 a na prodej nemovitostí Chemopro-

jekt. Dále byla uhrazena finanční náhrada za vyjmutí 

pozemku p. č. 6505/42 v k. ú. Přerov z předmětu náj-

mu dle nájemní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov a společností Moravská zemědělská a. s., kde 

investor, společnost PANATTONI Czech Republic 

Development a. s., se zavázal a uhradil tuto náhradu 

ve výši 63 166 Kč. 
 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      800 000,00 Kč 

Plnění:        957 928,42 Kč 

% plnění:              119,7 
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Jednalo se o příjmy za zřízení služebnosti na pozem-

cích ve vlastnictví statutárního města Přerova. Plnění 

této položky je odvislé od počtu uzavřených smluv 

o zřízení věcného břemene – služebnosti, kdy opráv-

něný z věcného břemene hradí městu dohodnutou 

částku za jeho zřízení dle uzavřené smlouvy. Koncem 

roku došlo k uzavření většího počtu smluv na základě 

dodaných žádostí a podkladů od oprávněných z věc-

ných břemen, se kterými byly uzavřeny smlouvy 

o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen. 

Uzavření ostrých smluv je mimo jiné vázáno na 

povolení k užívání staveb, které mají být zabřeme-

něny, a naplnění této podmínky nemůžeme časově 

předpokládat. 
 

Příjmy z pronájmu pozemků 
 

Rozpočet původní:                            2 758 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          2 758 700,00 Kč 

Plnění:                                               2 131 617,33 Kč 

% plnění:                                                       77,3 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu pozemků pod 

autobusovým nádražím od společnosti ARRIVA 

MORAVA a. s., za pronájmy pozemků nebo jejich 

částí v majetku města, a to například k zahrádkářským 

účelům, pozemků pod garážemi, pozemků užívaných 

pro umístění prodejních stánků a pro reklamní účely.  
 

 

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:        20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        26 000,00 Kč 

Plnění:          30 600,00 Kč 

% plnění:              117,7 
 

Jednalo se o příjmy za pronájem parkovacích karet 

v Galerii Přerov. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 

Plnění:                                                    75 690,00 Kč 

% plnění:                                                    151,4 
 

Jsou zde zahrnuty přijaté náhrady za znalecké po-

sudky, geometrické plány a jiné. 

Příjmy z prodeje pozemků 
 

Rozpočet původní:   5 539 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   3 438 200,00 Kč 

Plnění:     5 459 473,00 Kč 

% plnění:             158,8 
 

Jednalo se o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich 

částí za účelem výstavby rodinných domů, garáží, 

provozních staveb firem, rozšíření vlastnických par-

cel žadatelů, dořešení majetkoprávních vztahů k již 

užívaným pozemkům žadateli nebo zastavěnými 

stavbami ve vlastnictví žadatelů. Veškeré prodeje 

byly řešeny a předkládány k rozhodnutí orgánům 

města průběžně na základě došlých žádostí. Sku-

tečnost, že nebyl realizován prodej lokality Lužní 

v k. ú. Přerov a pozemků pro výstavbu rodinných 

domů v Kozlovicích, se promítla v nižším plnění 

příjmů. Prodány byly například pozemky p. č.: 

 1474, 1475, 1532, 1535, 1536, 1538/1m, 10 v k.ú. 

Čekyně (TSMPr, s. r. o.)             1 178 000,00 Kč 

 30/65 v k. ú. Předmostí (KOVET, s. r. o.) 

                  1 029 500,00 Kč 

 48, 155/1, 2, 4, v k. ú. Henčlov      671 000,00 Kč 

 5088/2, 6577/186, 271 v k. ú. Přerov  

      (TSMPr, s. r. o.)                             266 200,00 Kč 

 367/3 v k. ú. Vinary (GasNet s. r. o.)       

                                                107 000,00 Kč 

 2625/20 v k. ú. Přerov                     50 100,00 Kč 

 587/3 v k. ú. Kozlovice (VAK, a. s.) 42 820,00 Kč 

 2051/16 v k. ú. Přerov                     27 000,00 Kč 

 2625/4, 22 v k. ú. Přerov                 26 800,00 Kč 

 258/2 v k. ú. Penčice                        23 500,00 Kč 

 647 v k. ú. Předmostí                       22 100,00 Kč 

 30/53 v k. ú. Předmostí (Konvička s. r. o.) 

                                                               22 000,00 Kč 
 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 

částí 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   2 169 800,00 Kč 

Plnění:     1 959 191,00 Kč 

% plnění:                 90,3       
 

Jednalo se o příjmy z prodeje nebytových prostor – 

9 výměníkových stanic převedených na společnost 

Teplo Přerov a. s., příjmy z prodeje 23 bývalých CO 

krytů, jejichž vlastníky se nově stala jednotlivá 

společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) z prodeje 

nebytové jednotky Vaňkova 14 panu Z. N. Dále se 

jednalo o příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nebo 

jejich částí, jako např. bývalé úřadovny či budovy 

neužívané.  
 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 

částí 
 

Rozpočet původní:                         14  500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Plnění:                                                           0,00 Kč 

% plnění:        - 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 74 – 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, který 

byl dodán koncem měsíce června 2017 a byly zpra-

covány podmínky pro vyhlášení výběrového řízení 

na prodej budovy Chemiku. Zastupitelstvo města 

Přerova dne 20.11.2017 rozhodlo nemovitost nepro-

dat a tuto budovu zdemolovat.  

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 

Rozpočet původní:   3 690 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   6 419 400,00 Kč 

Čerpání:                  4 402 477,44 Kč 

% čerpání:    68,6 
 

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady vlastní-

kům pozemků, kteří zřizují služebnost práva přístupu 

a příjezdu pro statutární město Přerov za účelem 

údržby a opravy zařízení v majetku města. Hrazeno 

bylo nájemné za městem užívané pozemky na zákla-

dě uzavřených nájemních smluv, případně úhrady za 

bezesmluvní užívání pozemků bez právního důvodu. 

Dále byly hrazeny znalecké posudky, geometrické 

plány a náklady za zveřejňování inzerce. Čerpání na 

této položce se odvíjí od toho, kolik obdrží oddělení 

žádostí od občanů a společností na odprodeje nemo-

vitostí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

budov, pozemků atd. Na základě nich jsou vystavo-

vány objednávky na vyhotovení znaleckých posudků 

a geometrických plánů a zveřejnění inzerátu za nabí-

zené nemovitosti ve výběrových řízeních. Čerpány 

byly také finanční prostředky na náhradu za vyjmutí 

pozemku p. č. 6505/42 v k. ú. Přerov z předmětu 

nájmu dle nájemní smlouvy mezi městem a společ-

ností Moravská zemědělská a. s.  

Byly prováděny úhrady daně z převodu nemovitostí, 

hrazeny poplatky Katastrálnímu úřadu v Přerově za 

návrhy na vklad smluv na převod nemovitého majet-

ku do vlastnictví města, úhrady za převody pozemků 

z vlastnictví fyzických případně právnických osob 

do vlastnictví statutárního města Přerova.  

V roce 2017 byly realizovány výkupy pozemků p. č.: 

 51/1, 52/1 v k. ú. Dluhonice (P. G.)  

                                                             211 400,00 Kč 

 62 v k. ú. Dluhonice (J. K., M. K.) 143 550,00 Kč 

 5733/13 v k. ú. Přerov (O. H.)          95 120,00 Kč 

 465/6, 649/12 v k. ú. Kozlovice (S. M.)   

          86 640,00 Kč 

 433/9 v k. ú. Vinary (Jednota spotřební družstvo)                           

          32 000,00 Kč 

 1000/24 v k. ú. Újezdec                   12 800,00 Kč 
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 530) 
 

Převod pozemků pod zimním stadionem  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   4 000 000,00 Kč 

Čerpání:                  4 000 000,00 Kč 

% čerpání:              100,0 

Finanční prostředky byly čerpány na výkup pozemků 

pod zimním stadionem od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). 
 

Převod pozemků na Laguně 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   3 062 000,00 Kč 

Čerpání:                  3 061 653,00 Kč 

% čerpání:              100,0 
 

Jednalo se o doplatek směňovaných nemovitých věcí 

s Lesy ČR. Statutární město Přerov nabylo do majet-

ku pozemky 4816/2, 6834/13 v k. ú. Přerov. 
 

Převod pozemků před nádražím, ul. Husova 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   3 260 000,00 Kč 

Čerpání:                                0,00 Kč 

% čerpání:     0,0 
 

V rozpočtu města byly vyčleněny finanční prostředky 

za účelem dořešení převodu pozemků přednádraž-

ního prostoru (veřejná prostranství, chodníky a par-

koviště v ul. Husova, o jejichž pořádek a čistotu se 

starají TSMP, s. r. o.), z vlastnictví Českých drah, 

a. s., do vlastnictví města. Zastupitelstvo města 

Přerova dne 20.11.2017 schválilo bezúplatný převod 

pozemků, ale zřízení věcného břemene neprojednalo. 

Tato skutečnost byla sdělena na Generální ředitelství 

ČD a. s., které však na úplatném převodu trvá. Z to-

hoto důvodu bude záležitost opětovně předložena 

k projednání zastupitelstvu. 

Záměr na úplatný převod pozemku, na němž stojí 

stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví 

společnosti Přerovská rozvojová s. r. o., z vlastnictví 

společnosti České dráhy a. s., do vlastnictví statutár-

ního města Přerova, byl schválen zastupitelstvem 

dne 20.06.2016. Kupní cena za pozemek činí dle 

znaleckého posudku 800 000 Kč a bude navýšena 

o příslušnou sazbu DPH. Návrh kupní smlouvy ze 

strany prodávajícího nebyl prozatím předložen, pře-

vod se předpokládá v roce 2018. 
 

 
 

Převod pozemků okolo budovy Čechova 43 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   2 600 000,00 Kč 

Čerpání:                                0,00 Kč 

% čerpání:                   0,0 
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Převod pozemků pod budovou Čechova 43 měl být 

realizován do konce roku 2017. Ze strany ÚZSVM 

došlo k pozastavení prodeje z důvodu jejich mož-

ného zájmu o tuto budovu a eventuálnímu převodu 

zpět na ÚZSVM. Termín k vyjádření byl stanoven 

do konce února 2018.  
 

Oddělení správy ostatního majetku 

a komunálních služeb 
 

Oddělení zajišťovalo správu a údržbu zařízení 

a objektů v majetku města. Správa byla zajišťována 

prostřednictvím správců na základě uzavřených 

smluv především s TSMPr, s. r. o., firmou Konvička 

služby, s. r. o., VaK Přerov a. s., a jinými subjekty na 

základě smlouvy o dílo nebo objednávky. Předmětem 

údržby a oprav byly zejména opravy světelných 

signalizačních zařízení, dále údržba vodárenských 

zařízení (kanalizace v místních částech, veřejné stud-

ny, svodnice aj.), veřejné zeleně (kácení stromů, oře-

zy stromů, keřů, alejí, frézování pařezů, výsadba 

dřevin aj.), dětských hřišť (opravy či doplnění herních 

prvků, likvidace starých nebezpečných hřišť) měst-

ského mobiliáře (opravy či instalace nových laviček, 

odpadkových košů), rozšíření veřejného osvětlení 

(dále VO), likvidace černých skládek, deratizace 

a odstranění následků vandalismu, prováděn byl také 

odchyt holubů. Realizovalo se nakoupení čipů pro 

označení psů v útulku. V rámci technických a finan-

čních možností byly úkoly řešeny průběžně dle usne-

sení orgánů města, případně výstupů z porad vedení 

města, požadavků občanů, předsedů místních částí 

(dále MČ). Současně byla zajišťována správa a údrž-

ba památek (soch, pomníků a hrobů).  
Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo za 

sledované období zpracováno 23 projektových doku-

mentací (dále PD) a uzavřeno 55 smluv o dílo. V sou-

vislosti se správou a údržbou majetku města bylo: 

 vystaveno 329 objednávek, 

 likvidováno 833 faktur, 

 uzavřeno 39 smluv o právu provést stavbu. 

Dále byly hrazeny náklady na údržbu kanalizací, 

veřejných rozhlasů, vodné, stočné, elektrická energie, 

rozšíření VO, nákup odpadových nádob na směsný 

odpad i bioodpad, na údržbu veřejné zeleně, VO 

a úhrada stanovené daně z nemovitých věcí. 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 

dřeva) 
 

Rozpočet původní:   4 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 032 000,00 Kč 

Plnění:                11 466 388,20 Kč 

% plnění:              114,3 
 

K překročení plnění příjmů došlo z důvodu zvýšené 

kalamitní kůrovcové těžby. V této souvislosti je však 

nutné pamatovat na potřebu zalesnit vytěžené plochy 

a počítat s vyššími náklady na výsadby a zapěstování 

porostů. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 

v MČ) 
 

Rozpočet původní:      174 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      174 000,00 Kč 

Plnění:        422 582,00 Kč 

% plnění:              242,9 
 

Jednalo se o příjmy za stočné v MČ (Lýsky, Penčice, 

Čekyně) odváděné firmou Vodovody a kanalizace 

Přerov, a. s. Vzhledem k tomu, že tyto nelze přesně 

odhadnout, došlo k jejich přeplnění.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 

místa) 
 

Rozpočet původní:   1 100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 100 000,00 Kč 

Plnění:        970 439,00 Kč 

% plnění:                88,2 
 

Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno zajištěním pla-

teb jednotlivých nájemců hrobových míst. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:            2 520,00 Kč 

% plnění:       - 
 

Jednalo se o mimořádný příjem od KIS Přerov, p. o., 

za přefakturaci vody z hydrantu pro stabilitu pódia. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 

Rozpočet původní:        61 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:        61 300,00 Kč 

Plnění:          63 827,50 Kč  

% plnění:              104,1 
 

Jednalo se o příjmy za umístění kontejnerů na textil 

od společnosti TextilEco, a. s. a fyzické osoby opráv-

něné k podnikání. Částka je dána počtem kontejnerů, 

stanovené částky za 1 kontejner a doby umístění. 
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
 

Rozpočet původní:        25 200,00 Kč 

Rozpočet upravený:        25 200,00 Kč 

Plnění:          50 356,00 Kč 

% plnění:                                           199,8 
 

Jednalo se příjmy z pronájmu samostatné kanalizace 

v Dluhonicích. K přeplnění došlo z důvodu promít-

nutí 2 plateb nájemného na rok 2018.  
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(TSMP, s. r. o.) 
 

Rozpočet původní:   3 929 600,00 Kč 

Rozpočet upravený:   3 929 600,00 Kč 

Plnění:     3 923 273,76 Kč 

% plnění:                 99,8 
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Jednalo se o příjmy od TSMP, s. r. o., za pronájem 

objektů např. zahradnictví Michalov, kanceláře sprá-

vy hřbitova, skládky Žeravice, honitby Svrčov. 

 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(kompostárna) 
 

Rozpočet původní:      170 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      170 000,00 Kč 

Plnění:        169 968,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Jednalo se o příjmy za pronájem stavební části kom-

postárny.  

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) 
 

Rozpočet původní:        73 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:        73 500,00 Kč 

Plnění:          73 524,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Jednalo se o příjmy za pronájem technologické části 

kompostárny.  

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:      200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      200 000,00 Kč 

Plnění:        225 417,00 Kč  

% plnění:              112,7 
 

Položka zahrnovala příjmy za sběr a svoz nebezpeč-

ného odpadu, které jsou ovlivněny výší odměn za 

zpětný odběr elektrozařízení, a to na základě smlouvy 

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

a ELEKTROWIN a. s.  

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-

klace odpadů) 
 

Rozpočet původní:   4 200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   4 200 000,00 Kč 

Plnění:     5 870 933,00 Kč 

% plnění:              139,8 
 

Jednalo se o příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s., 

jako odměny za zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů dle komodit (papír, plast, sklo, kov, 

nápojové kartony).  

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        88 600,00 Kč 

Plnění:          88 596,00 Kč 

% plnění:                100,0 
 

Jednalo se o příjmy za ztížené lesní hospodaření na 

pozemcích nacházejících se na území NPR Žebračka, 

kde je omezeno lesní hospodaření a Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR kompenzuje vzniklé újmy.  

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-

ciálních plodin a zvláštní veterinární péče  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               30 000,00 Kč 

Plnění:                                                     9 307,00 Kč 

% plnění:                                                      31,0  
 

Finanční prostředky byly určené na odchyt, veterinár-

ní prohlídku a kastraci toulavých koček v Přerově.  
 

Pěstební činnost  
 

Rozpočet původní:       10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:       10 000,00 Kč 

Čerpání:                        9 365,70 Kč 

% čerpání:               93,7 
 

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

níků obecních lesů)                            7 950,00 Kč 

 zajištění účasti spravovaného lesního majetku 

v procesu regionální certifikace lesů v systému 

PEFC (Program uznání schémat lesní certifikace)  

                                                                 1 415,70 Kč 
 

Podpora ostatních produkčních činností 
 

Rozpočet původní:      350 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      350 000,00 Kč 

Čerpání:                     347 802,00 Kč 

% čerpání:                99,4 
 

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 296 982 Kč 

na ruční i mechanizované vyžíňky buřeně a částka 

50 820 Kč na opravu oplocenek po vichřici. 
 

 
 

Celospolečenské funkce lesů 
 

Rozpočet původní:   2 266 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:   2 835 100,00 Kč 

Čerpání:                     564 394,00 Kč 

% čerpání:                19,9 

 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 vypracování PD na „Opravy lesních cest“                                                        

        289 000,00 Kč 

 opravu lesní cesty Beková             107 938,00 Kč 
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 dodávku kameniva                           92 000,00 Kč 

 výrobu a instalaci závor NPR Žebračka                                                             

          57 306,00 Kč 

 odstranění nefunkčního oplocení (ORNIS)                                                        

          18 150,00 Kč 
 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 

s kaly (údržba vod. zařízení) 
 

Rozpočet původní:      660 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      801 200,00 Kč 

Čerpání:        675 091,80 Kč 

% čerpání:                84,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  

 opravu kanalizace u studny v Penčicích   

           89 492,00Kč 

 přípravu podkladů pro fakturaci stočného, 

aktualizaci smluv                            81 339,00 Kč  

 provoz kanalizace v MČ Lýsky       63 234,00 Kč 

 opravu zborcené kanalizace v ul. U Silnice  

v MČ Lýsky                                     53 401,00 Kč 

 opravu zborcené kanalizace v ul. Za Vodou 

v MČ Lýsky                                     50 422,00 Kč 

 provoz kanalizace v MČ Čekyně     44 453,00 Kč 

 aktualizaci kanalizačních řádů v MČ Čekyně, 

Penčice, Lýsky, Dluhonice              31 000,00 Kč 

 rozbory odpadních vod kanalizací MČ Čekyně, 

Penčice, Lýsky                                 30 510,00 Kč 

 provoz kanalizace v MČ Penčice     26 331,00 Kč 

 drobné opravy kanalizačního potrubí, šachet        

a vysečení svodnic                           22 633,00 Kč 
 

Úpravy drobných vodních toků 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        44 200,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:     0,0 
 

Finanční prostředky byly vyčleněny pro MČ Dluho-

nice. 

 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního, národního a historického povědomí 

(kaple, sochy, čestné hroby aj.) 
 

Rozpočet původní:                0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      680 700,00 Kč 

Čerpání:                     281 155,06 Kč 

% čerpání:                41,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 restaurování pomníku Fr. Rasche    77 050,00 Kč 

 zhotovení a osazení hrobu popravených na 

Švédských šancích        64 100,00 Kč 

 opravu kříže na hřbitově v Čekyni  36 900,00 Kč 

 gravírované plakety na hroby       31 036,50 Kč 

 očištění památníku II. světové války Lazce 

                       17 847,50 Kč 

 informační panel Jan Blahoslav       15 575,00 Kč  
 

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 
 

Rozpočet původní:      150 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      183 000,00 Kč 

Čerpání:        182 822,59 Kč 

% čerpání:             99,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 výměnu zesilovače a mixážního pultu MČ 

Kozlovice                                         60 498,00 Kč 

 opravu vedení a výměna vadných ampliónů MČ 

Čekyně                                             30 105,00 Kč 

 rozšíření rozhlasu v MČ Újezdec    29 999,00 Kč 

 výměnu vadných ampliónů v MČ Žeravice                                                      

          26 039,00 Kč 

 další drobné opravy veřejného rozhlasu – opravy 

vedení apod.                                     19 779,00 Kč  

 přeložení ampliónů v MČ Čekyně a Vinary    

                                                               12 027,00 Kč 
 

Využití volného času dětí a mládeže 
 

Rozpočet původní:   2 405 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:   4 128 200,00 Kč 

Čerpání:                  3 288 807,38 Kč 

% čerpání:                79,7 
 

Finanční prostředky byly čerpány např. na: 

 dodávku a instalaci herních prvků 911 923,00 Kč 

 rekonstrukci dětského hřiště (dále DH) 

Kozlovská                                      557 175,00 Kč 

 opravy DH Kozlovská, Želatovská, Kabelíkova, 

Trávník, Vaňkova, Žižkova, Dvořákova, Budo-

vatelů                                             205 260,00 Kč 

 likvidaci starých DH                      157 645,00 Kč 

 nákup laviček                                 144 396,00 Kč        

 výměnu písku v pískovištích           97 436,00 Kč 

 nákup a instalaci 2 ks herní sestavy na DH 

Budovatelů                                       95 669,00 Kč 

 likvidaci herních prvků DH Vsadsko, Kozlovská, 

Trávník, Dvořákova                         85 277,00 Kč 

 opravy DH dle smluv o dílo            82 693,00 Kč 

 nákup herní sestavy na DH v Lýskách  

                                                               68 184,00 Kč 

 nákup cedulí (zákaz kouření) na DH 67 971,00 Kč 

 nákup betonových košů a květináčů 57 624,00 Kč 

 přípravu dopadových ploch DH Čekyně 

a Sokolská                                        52 349,00 Kč 

 opravy skateparku u Laguny            49 900,00 Kč 

 havarijní opravy skateparku             49 852,00 Kč 

 opravy laviček                                  46 464,00 Kč 

 příprava dopadových ploch DH tř. 17. listopadu 

a Laguna                                          36 324,00 Kč 

 nákup herních prvků DH Želatovská 33 723,00 Kč 

 nátěry herních prvků DH Budovatelů  

                                                               28 921,00 Kč 

 vypracování PD DH Kozlovská      27 830,00 Kč 

 nákup kůry do dopadové plochy DH 

                                                               22 272,00 Kč 
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Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 

domovního majetku) 
 

Rozpočet původní:        80 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        92 800,00 Kč 

Čerpání:          80 327,00 Kč 

% čerpání:                 86,6 
 

Částka 74 327 Kč byla čerpána na úhradu daně 

z nemovitostí za rok 2017 a 6 000 Kč na vymezení 

objektu Velká Dlážka 46, 48.  
 

Veřejné osvětlení  
 

Rozpočet původní:   9 110 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 013 900,00 Kč 

Čerpání:     8 890 617,00 Kč 

% čerpání:                88,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 platby záloh na elektrickou energii na VO a platby 

PSP Technické služby                5 897 536,40 Kč 

 výměnu zemních svítidel ul. Spálenec (hradby 

a socha Neptuna)                           441 771,00 Kč 

 rozšíření VO v Dluhonicích ul. K Nadjezdu                          

        342 484,00 Kč 

 dodání a montáž 2 regulátorů napětí VO Žeravice, 

Čekyně                                           289 770,00 Kč 

 rozšíření VO ul. Osmek u zemědělské školy                                                    

        254 137,00 Kč 

 přípravu rozvodů nového VO ul. Tyršova, Spor-

tovní, U Dráhy                               233 135,00 Kč 

 rozšíření VO ul. Dvořákova před vchody č. 9,11                                             

        115 521,00 Kč 

 opravu 2 stožárů VO ul. Palackého – kruhový 

objezd (poškozeno při dopravní nehodě)          

                    114 341,00 Kč 

 rekonstrukci 2 rozvaděčů VO Žeravice, Čekyně 

                                                             114 684,00 Kč 

 opravu a rozšíření VO před pasáží (mezi školami 

ul. Palackého)                                  97 410,00 Kč 

 opravu stožáru a svítidel křižovatka ulic 

Komenského x Kratochvílova         60 089,00 Kč 

 opravu VO po dopravní nehodě areál PSP 

Přerov, ul. Kojetínská                      59 989,00 Kč  

 rozšíření VO na ul. 9. května        58 951,00 Kč 

 PD – rekonstrukce VO ul. Kojetínská v souvis-

losti s rekonstrukcí vozovky            57 122,00 Kč 

 opravu stožáru  VO ul. tř. 17 listopadu  (poško-

zeno při opravě vozovky)                53 705,00 Kč  

 opravu VO u přechodu ul. Hranická 49 713,00 Kč 

 opravu stožáru VO v ul. Kratochvílova (u České 

pošty)                                               46 910,00 Kč 

 výměnu zkorodovaného sloupu VO v ul. 

Komenského                                    45 012,00 Kč 

 PD nové VO tř. 17. listopadu          44 770,00 Kč 

 nákup náhradních dílů na opravu lucerny na Hor-

ním náměstí (poškozeno při dopravní nehodě)  

                                                               33 744,00 Kč 

 PD na novou přípojku nízkého napětí na ul. Spá-

lenec – zásuvková skříň hradby      29 645,00 Kč 

 dodání a montáž 7 svítidel VO na ul. Palackého 

před a za novým přechodem            26 640,00 Kč 

 PD rozšíření VO na ul. 9. května     24 200,00 Kč 

 PD na rozšíření VO podél chodníku mezi ul. 

Velká Dlážka x Sokolská (u DH)    21 780,00 Kč 

 PD na rekonstrukci VO v části ul. Prostějovská  

                                                               20 570,00 Kč 
 

 
 

Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:        30 000,00 Kč 

Čerpání:          27 306,95 Kč 

% čerpání:                 91,0 
 

Hrazena byla oprava oplocení v Lověšicích ve výši           

14 029,95 Kč a oprava 2 stříšek na sloupech u vstup-

ní brány hřbitova v Čekyni v hodnotě 8 277,00 Kč. 

Částka 5 000,00 Kč pak byla použita na zabezpečení 

2 náhrobků proti zhroucení.  
 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 

Rozpočet původní:      850 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      632 000,00 Kč 

Čerpání:        561 782,38 Kč 

% čerpání:                88,9 
 

Finanční prostředky ve výši 368 343,14 Kč byly čer-

pány na úhradu záloh a vyúčtování za elektrickou 

energii (nasvětlení Městského domu, Mádrův podjezd 

a podjezd Kojetínská), částka 193 439,24 Kč byla 

použita na úhradu poplatků za srážkové vody (kašny 

– vodné a stočné).                    193 439,24 Kč 
 

Komunální služby 
 

Rozpočet původní:                        100 041 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:                      103 041 400,00 Kč 

Čerpání:                                        103 032 533,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Technické služby města Přerova s. r. o. (TSMP), 

zajišťovaly na základě „Smlouvy o vykonávání sjed-

naných činností pro veřejnou zakázku na provedení 

komunálních služeb pro statutární město Přerov“ 

správu, údržbu, provozování a opravy zařízení, 

objektů a dalšího vyčleněného majetku města. Před-

mětem těchto činností byly veřejné plochy včetně 

mobiliáře, veřejná zeleň, dětská hřiště, místní komu-
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nikace, svislá a vodorovná dopravní značení na ko-

munikacích, zimní údržba komunikací, VO a světelná 

dopravní signalizace, blokové čištění komunikací ve 

městě i v MČ, sběr psích exkrementů, systém naklá-

dání s komunálním a nebezpečným odpadem, park 

Michalov, Laguna a skatepark, veřejná pohřebiště 

města Přerova (Přerov, Předmostí, Henčlov, Lověšice, 

Dluhonice, Čekyně, Penčice), polesí Svrčov a NPR 

Žebračka, útulek pro zvířata a vodárenská zařízení. 

Požadavky nad rámec výše uvedené smlouvy byly 

řešeny na základě samostatných objednávek a smlou-

vy o dílo.  
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:      100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      818 000,00 Kč 

Čerpání:        722 122,41 Kč 

% čerpání:                88,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 nákup odpadových nádob na bioodpad                   

        299 999,00 Kč  

 odstranění přístřešků na kontejnery v ul. 

Želatovská       129 862,00 Kč 

 opravu dlážděných ploch pro kontejnery  

                       97 453,00 Kč 

 úpravu kontejnerových stanovišť na směsný ko-

munální odpad na ul. Fügnerova a Staré Rybníky 

                                                               83 300,00 Kč 

 vydláždění plochy pro umístění kontejnerového 

stání, Trávník 25                     48 600,00 Kč 

 opravu přístřešku na odpadové nádoby na ulici 

P. Jilemnického                                24 334,00 Kč 

 vymytí a označení odpadových nádob na bioodpad 

                                                               18 150,00 Kč 
 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 

(EKOKOM) 
 

Rozpočet původní:   4 200 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:   3 929 300,00 Kč  

Čerpání:        386 718,20 Kč  

% čerpání:                   9,8      
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 nákup sad tašek na třídění odpadu 101 942,50 Kč 

 projektové dokumentace                  84 700,00 Kč 

 nákup odpadových nádob na třídění 79 360,00 Kč 

 opravu ohrazení kontejnerového stání v ul. 

Vaňkova                                           47 263,00 Kč 

 přeložku distribučního zařízení k dodávce elek-

trické energie na ul. Jasínkova         44 188,00 Kč 

 dokončení rekonstrukce kontejnerového stání ul. 

Svépomoc I                                      29 264,70 Kč 
 

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 
 

Rozpočet původní:      100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      200 000,00 Kč 

Čerpání:        176 072,00 Kč 

% čerpání:                88,0 

 

 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na odstra-

ňování nepovolených skládek a skládek z občanské 

činnosti na území města. Čerpání je ovlivněno množ-

stvím nepovolených skládek. 

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřej-

ných prostranství aj.) 
 

Rozpočet původní:              10 994 600,00 Kč 

Rozpočet upravený:              14 451 700,00 Kč 

Čerpání:     9 490 474,25 Kč 

% čerpání:    65,7 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 kácení dřevin, frézování a odstraňování pařezů 

                                                          2 934 223,00 Kč 

 sečení nepředaných ploch              609 726,00 Kč 

 ztrátu z provozu veřejných WC     320 446,00 Kč 

 nákup herbicidu Roundup pro TSMP 

                                                             315 168,00 Kč 

 udržovací práce – čištění svodnice mezi hrází     

a propustkem MČ Žeravice            233 060,00Kč 

 odchyt holubů, sběr jejich vajíček a mláďat  

                                                             216 409,00 Kč 

 1. část PD na přebudování suchého poldru v MČ 

Újezdec                                          142 780,00 Kč 

 údržbu naučných stezek                 141 857,00 Kč 

 údržbu výsadeb                              135 081,00 Kč 

 kácení dřevin dle platných rozhodnutí 2016  

                                                             127 534,00 Kč 

 úpravu plochy na ul. Tovární         117 046,00 Kč 

 údržbu ploch na Popovickém kopci 112 317,00 Kč 

 kácení dřevin, únor 2017                 96 558,00 Kč 

 údržbu náhradních výsadeb             96 340,00 Kč 

 vyhotovení znaleckých posudků      86 150,00 Kč 

 obnovu pozorovatelny Malé Laguny 76 169,50 Kč 

 kácení topolů Laguna                       75 625,00 Kč 

 deratizaci veřejných ploch              72 600,00 Kč 

 údržbu cyklostezek                          59 748,00 Kč 

 kácení stromů u mostů SŽDC          59 290,00 Kč 

 vyčištění pozemku Dluhonice         57 620,00 Kč 

 výsadbu dřevin Vinary                     56 236,00 Kč 

 frézování pařezů Laguna                   55 424,00 Kč 

 kácení dřevin v MČ                         54 450,00 Kč 

 nátěr a montáž 50 stojanů na kola   53 952,00 Kč 

 zdravotní řez dřevin v Předmostí u kostela 

                                                               52 610,80 Kč 
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 výrobu a instalaci kovaného zábradlí ul. 

Spálenec                                           50 000,00 Kč 

 ořez dřevin v ul. Koliby                   47 517,00 Kč 

 redukční řez lip Lověšice                 47 432,00 Kč 

 ořez lip ul. Dvořákova                     45 043,00 Kč 

 PD dřevěný přístřešek – pergola v MČ Popovice  

                                                               44 770,00 Kč 

 výchovný a redukční řez, park Plovárna  

                                                               41 763,15 Kč 

 odstranění buňky po požáru             41 443,00 Kč 

 kácení dřevin park Michalov           40 535,00 Kč 

 sečení nepředaných ploch Mamutov 39 929,00 Kč 

 kácení lípy na hřbitově horolezeckou technikou 

                                                               33 275,00 Kč 

 výchovný řez u mladých stromů a další drobné 

ořezy, kácení, kosení ploch, opravy infotabulí na 

naučných stezkách atd.                    31 944,00 Kč 

 založení letničkových záhonů          26 580,00 Kč 

 PD pro stavbu pergoly v Lýskách    24 000,00 Kč 

 opravu přístřešků – školní kopec Předmostí  

                                                               23 958,00 Kč 

 odběry vzorků zemin a jejich rozbory pro možné 

uložení na pozemky ZPF                 22 990,00 Kč 

 dendrologický posudek na dřeviny  20 000,00 Kč 

 PD pro stavbu psího hřiště u parku Michalov  

                                                               12 000,00 Kč 
 

Dále byla čerpána částka 3 150 000 Kč na správu     

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

zajišťovala po celý rok činnosti na úseku správy 

a údržby veřejné zeleně na části města Přerova dle 

uzavřené smlouvy o dílo. Jednalo se především o ko-

sení travnatých ploch, sběr listí, ořez živých plotů, 

keřů, výsadby letniček aj. Další požadavky na údržbu 

zeleně, především kácení dřevin, náhradní výsadby, 

údržbu hřišť, likvidace dětských hřišť byly zajišťo-

vány na základě objednávek, případně výběrového 

řízení. Firma spolehlivě reagovala i v případě havárií 

jak z vlastní iniciativy, tak z podnětu správce majetku 

či občanské veřejnosti.  
 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-

ciálních plodin a zvláštní veterinární péče 
 

Rozpočet původní:        10 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:        16 100,00 Kč 

Čerpání:          13 064,00 Kč 

% čerpání:                81,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány dle aktuálních 

požadavků útulku. Částka 12 064 Kč byla použita na 

nákup čipů pro psy a 1 000 Kč na operaci psa.  
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520) 
 

LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené pů-

dy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   7 490 540,00 Kč 

Čerpání:     5 109 699,10 Kč 

% čerpání:                68,2 

Finanční prostředky byly čerpány na práce k zajištění 

lesních kultur: 

 strojní příprava půdy a zalesňování  

     2 279 622,00 Kč 

 stavba oplocenek      471 900,00 Kč 

 likvidace klestu      242 000,00 Kč 

 nátěry proti okusu      187 550,00 Kč 

 odstranění vývratů z cest po vichřici  

                       59 895,00 Kč 
 

Opravy lesních cest LHC Přerov 2 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 300 000,00 Kč 

Čerpání:        482 548,00 Kč 

% čerpání:                 37,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány na opravy lesní 

infrastruktury. 
 

Kontejner na mobilní protipovodňové hrazení 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 177 000,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:     0,0 
 

Finanční prostředky byly určeny na výrobu a dodání 

speciálního kontejneru pro prvky mobilního protipo-

vodňového hrazení. 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Předmostí – 

ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      886 500,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:     0,0   
 

Smlouva o dílo nebyla v roce 2017 uzavřena, neboť 

do 03.01.2018 probíhala veřejná zakázka malého roz-

sahu. Realizace proběhne v roce 2018.  

 

Likvidace černé skládky na ul. Škodova 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      622 000,00 Kč 

Čerpání:        621 712,00 Kč 

% čerpání:              100,0   

 

Finanční prostředky byly čerpány na likvidaci černé 

skládky v ul. Škodova. 

 

Náhradní výsadby 
 

Rozpočet původní:   5 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   5 000 000,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:                  0,0 
 

Podklady pro veřejnou zakázku byly předány na 

odbor řízení projektů a investic, veřejná zakázka 

nebyla v roce 2017 vyhlášena.  
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Obnova zámeckého parku v Pavlovicích 

 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      162 000,00 Kč 

Čerpání:          95 325,62 Kč 

% čerpání:                58,8   
 

Jednalo se o následnou péči o nové výsadby. 

 

Oddělení bytové správy  
 

Oddělení bytové správy zajišťovalo správu a provoz 

majetku statutárního města Přerova. Jednalo se pře-

devším o provádění údržby a oprav nemovitostí – 

kapliček, úřadoven, hasičských zbrojnic, kulturních 

domů a dalších vybraných nemovitosti (např. Chemo-

projekt, Chemik, zámek). Od 02.03.2017 oddělení  

zabezpečovalo rovněž provoz úschovních skříněk na 

autobusovém nádraží. Dne 20.12.2017 nabyly právní 

účinky vkladu Domova Alfreda Skeneho v Pavlo-

vicích, který byl převeden na Olomoucký kraj. Dne 

20.11.2017 bylo rozhodnuto o záměru demolice 

objektu Chemik. Demolice by měla být uskutečněna 

v roce 2019. 

Dále byly zajišťovány činnosti spojené s provozem 

a správou domovního majetku ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví statutárního města Přerova. Jednalo 

se především o provádění údržby, oprav a správu by-

tového a nebytového majetku. Z provozních výdajů 

se jednalo především o úhradu výdajů za energie.  

Oddělení se spolupodílelo na správě polyfunkčního 

domu na nábřeží PFB s 31 bytovými jednotkami, 

který je ve spoluvlastnictví města a Bytového druž-

stva Přerov, na správě dalších cca 35 nebytových 

prostor (kryty CO, výměníkové stanice, kotelny, 

objektové předávací stanice apod.), umístěných jak 

v domech města, tak v domech privatizovaných. 

Město je také nájemcem bezbariérového bytu v domě 

Dvořákova 1, kde s uživatelkou bytu byla sjednána 

podnájemní smlouva.  

Oddělení zajistilo stavební úpravy v části volného 

nebytového prostoru pro zřízení nové bytové jed-

notky 1+1 v domě s pečovatelskou službou (dále 

DPS) U Žebračky 18 s tím, že vlastní rekolaudace 

proběhne v I. čtvrtletí 2018 a následně jeho obsazení 

nájemcem.  
Na základě smluv o dílo byla zajištěna realizace 23 

staveb v rozsahu 50 – 500 tis. Kč a 2 staveb v rozsahu 

nad 500 tis. Kč. 
 

 

SPRAVOVANÝ MAJETEK K 31.12.2017:   

 bytové jednotky celkem                               1 427  

z toho: 

- byty v DPS                                              308 

- bezbariérové byty celkem                     44 

- byty ve střešních nástavbách a půdních 

vestavbách se státní dotací                      126 

 nebytové prostory                                              83 

 ostatní objekty                                                     1     104  
 

V souvislosti se správou a údržbou majetku města 

bylo v roce 2017: 

 vystaveno 1 357 objednávek,  

 likvidováno 4 792 faktur a platebních poukazů, 

 uzavřeno 531 nájemních smluv včetně přísluš-

ných evidenčních listů k bytovým jednotkám,  

 u 808 bytů bylo provedeno zvýšení nájemného        

o roční míru inflace za rok 2016 (0,7 %). 

 
Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie 

v galerii) 
 

Rozpočet původní:      200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      200 000,00 Kč 

Plnění:                       78 348,15 Kč 

% plnění:                39,2 
 

Jednalo se o příjmy za vytápění Galerie města Přero-

va a přefakturaci vodného, stočného a srážkové vody 

za objekt Městského domu a Komenského 25.  

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:      750 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      750 000,00 Kč 

Plnění:                    730 271,85 Kč 

% plnění:                97,4 
 

Položka zahrnuje přeúčtování energií od jednotlivých 

nájemců za užívání nebytových prostor města (škol-

ská zařízení, Chemik, Chemoprojekt).  

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí (autobusové nádraží) 
 

Rozpočet původní:      523 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:      523 700,00 Kč 

Plnění:        527 304,00 Kč 

% plnění:              100,7 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy z nájemní smlouvy uzavře-

né na pronájem nebytových prostor v majetku města 

(autobusové nádraží).  
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí (kina aj.) 
 

Rozpočet původní:          8 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:          8 700,00 Kč 

Plnění:                        8 712,00 Kč 

% plnění:              100,1 
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Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 

na pronájem nebytových prostor v majetku města 

(trafostanice na pozemku p. č. 2185/1 v k. ú. Přerov).  
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí (zámek, TGM 8) 
 

Rozpočet původní:   1 299 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 334 100,00 Kč 

Plnění:     1 378 288,00 Kč 

% plnění:              103,3 
 

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 

na pronájem nebytových prostor v majetku města.  
 

 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:        36 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:        36 800,00 Kč 

Plnění:          44 600,00 Kč 

% plnění:              121,2 
 

Položka zahrnuje jednorázové příjmy za pronájem 

kulturních domů a úřadoven. 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí (Teplo Přerov, a. s.) 
 

Rozpočet původní:   4 398 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:   4 398 400,00 Kč 

Plnění:     4 398 420,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 

na pronájem nebytových prostor v majetku města 

(plavecký areál Přerov, koupaliště Penčice, zimní 

stadion Přerov včetně sportovní haly). 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí  
 

Rozpočet původní:   4 354 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:   5 234 400,00 Kč  

Plnění:     5 044 056,50 Kč 

% plnění:                 96,4 
 

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv na pro-

nájem nebytových prostor v majetku města např. 

budovy bývalých školských zařízení, Chemoprojekt 

a pronájem plynárenských zařízení. 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové 

nádraží) 
 

Rozpočet původní:      523 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:      523 700,00 Kč 

Plnění:        527 304,00 Kč 

% plnění:              100,7 
 

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 

od společnosti SAD Trnava a. s. 
 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, 

a. s.) 
 

Rozpočet původní:      519 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:      519 100,00 Kč 

Plnění:        519 192,00 Kč 

% plnění:              100,0 
 

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 

od společnosti Teplo Přerov a. s. 
 

Příjmy z pronájmu movitých věcí  
 

Rozpočet původní:      166 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:      166 500,00 Kč 

Plnění:        166 707,00 Kč 

% plnění:              100,1 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy za pronájem movitých věcí 

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

Střediska volného času Atlas a Bios, Speciální MŠ aj. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    0,00 Kč 

Plnění:                      17 264,50 Kč 

% plnění:                     - 
 

Jednalo se o příjmy spojené s přefakturací za vyúčto-

vání tepla v objektu staré ZŠ v Předmostí za prosinec 

2016. 
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(byty) 
 

Rozpočet původní:              27 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               27 900 000,00 Kč 

Plnění:                     28 604 521,84 Kč 

% plnění:                              102,5 
 

Je zde zahrnuto nájemné z bytů a příjmy, kdy byly 

započteny přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2016 

na úhradu dluhů na nájemném z minulých období. 

Dne 16.02.2017 bylo Radou města Přerova schváleno 

zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spolu-

vlastněných statutárním městem Přerov, u kterých 

nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, o roční 

míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného roč-

ního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalen-

dářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem 

za rok 2016, tedy o 0,7 %, a to s účinností od 

01.05.2017. V bytech, kde byla aplikována inflační 
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doložka, činilo od výše uvedeného data nájemné 

49,92 Kč/m2 u standardních bytů a 44,93 Kč/m2 

u bytů se sníženou kvalitou. 

Usnesením Rady města Přerova ze dne 03.03.2016 

byl novelizován vnitřní předpis (dále VP) o hospoda-

ření s obecními byty, který rozdělil byty do 3 skupin: 

1) byty sociální, 

2) byty dostupné, 

3) byty určené pro obsazování formou výběrového 

řízení.  

U prvních dvou skupin je zachováno stávající nájem-

né. U skupiny posledních bytů se soutěží cena za m2. 

Tímto VP byly také zrušeny pořadníky na byty. 

U všech skupin došlo rovněž ke zpřísnění podmínek 

přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv. 

U bytů obsazovaných formou výběrového řízení je 

vyvolávací cena vždy stanovena ve výši 50 Kč/m2. 

V některých lokalitách (např. Osmek, Kopaniny) bylo 

dosahováno u nájemného až 100 Kč/m2.  
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 

(nebytové prostory)  
 

Rozpočet původní:     2 700 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    2 300 000,00 Kč 

Plnění:        2 303 356,21 Kč 

% plnění:                               100,1 
 

Jednalo se o vybrané nájemné z nebytových prostor 

a dále o příjmy, kdy byly započteny přeplatky z vy-

účtování služeb za rok 2016 na úhradu dluhů na 

nájemném z minulých období.  
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  

(DPS)  
 

Rozpočet původní:     2 500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    3 100 000,00 Kč 

Plnění:       3 695 374,00 Kč 

% plnění:                  119,2 
 

Jednalo se o vybrané nájemné z bytů v DPS a příjmy, 

kdy byly započteny přeplatky z vyúčtování služeb za 

rok 2016 na úhradu dluhů na nájemném z minulých 

období. U DPS došlo po 2 letech k navýšení nájem-

ného o inflaci. U bytů v DPS závisí plnění příjmů na 

množství uzavřených nových nájemních smluv k by-

tům doposud pronajatým za původní nájemné (19 až 

20 Kč/m2). V případě nově uzavřené nájemní smlouvy 

se nájemné navyšuje na 35,74 Kč/m2. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy 

na služby spojené s bydlením a nájmem) 
 

Rozpočet původní:                21 600 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:               23 302 000,00 Kč 

Plnění:                  24 663 325,32 Kč 

% plnění:                 105,8 
 

Jednalo se o zálohy na teplo, vodné, stočné, společ-

nou elektřinu, plyn, úklid, komíny aj., tzn. o veškeré 

zálohy na služby spojené s bydlením a užíváním 

nebytových prostor. U těchto služeb byly dodavateli 

vystavovány faktury a ty hrazeny městem na základě 

uzavřených smluv za všechny nájemce. Na úhradu 

těchto nákladů byly vybírány zálohy od jednotlivých 

nájemců.  

Ceny služeb byly rozúčtovávány na jednotlivé nájem-

ce vždy jednou za rok. Výše zálohy na úhradu cen 

služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví 

jako 1/12 předpokládaných ročních nákladů a dle 

počtu osob hlášených v bytě, nedohodnou-li se strany 

jinak. Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku 

měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služ-

by nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména 

změny rozsahu nebo kvality služby, změny v počtu 

osob v bytě. V částce jsou zahrnuty zejména: 

 vybrané zálohy na služby poskytované s nájmem 

bytů                                           15 818 142,20 Kč 

 příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 

s nájmem bytů v DPS                 5 465 595,83 Kč 

 příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 

s nájmem nebytových prostor     1 782 679,51 Kč 

Dále se jednalo o použité přeplatky z vyúčtování slu-

žeb na dluhy na služby spojené s užíváním prostoru 

a přeplatky z vyúčtování služeb týkajících se nepro-

daných bytů v prodaných domech, kde vyúčtování 

služeb prováděl jiný správce. Také jsou zde evido-

vány přeplatky služeb dodavatelům z minulého roku. 

Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 596 907,78 Kč. 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti   

o byt aj.) 
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                  0,00 Kč 

Plnění:              4 885,10 Kč 

% plnění:                       - 
 

Jednalo se o příjem z přefakturace nákladů za vytá-

pění bytu v kině Hvězda za období roku 2017.  

 

Přijaté pojistné náhrady 
 

Rozpočet původní:                              200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   203 900,00 Kč 

Plnění:                     447 150,00 Kč 

% plnění:                           219,3  
 

Jsou zde zahrnuty příjmy ze škodních událostí. 

K přeplnění příjmů došlo z důvodu řešení těchto 

událostí způsobených ve větší míře dopravními neho-

dami, kdy došlo k poškození majetku města a jejich 

opravy si vyžádaly větší finanční částky, což ovliv-

nilo i výši příjmů z pojistných událostí. Celkem bylo 

řešeno 32 škodních událostí, z toho 2 se týkaly 

poškození vozidel MMPr (pojistné plnění 37 869 Kč) 

a zbývající byly způsobeny např. dopravními neho-

dami, kdy došlo k poškození VO, dopravního zna-

čení, chodníku a zahrazovacích sloupků. Další škodní 

události se týkaly vodovodních škod v nebytových 

prostorech, rozbitých skleněných výplní, vloupání 

do objektů města (pojistné plnění 409 281 Kč). 
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DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY 
 

K 31.12.2017 bylo evidováno 468 dlužníků (dluhy 

na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 

jednotkách), z toho u 270 dlužníků je dluh do výše 

15 000 Kč,  u  135 dlužníků  ve  výši  15 001 Kč  až  

 

 
50 000 Kč, 52 dlužníků dluží v rozmezí 50 001 Kč 

až 100 000 Kč a 11 dlužníků dluží více jak 100 001 

Kč. Porovnání počtu dlužníků s roky 2015 a 2016 je 

uvedeno v následující tabulce. 

 
 

dlužná částka v Kč 
počet dlužníků 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

do 15 000 201 233 270 

15 001 až 50 000 133 137 135 

50 001 až 100 000 44 43 52 

100 001 a více 11 10 11 

celkem 389 423 468 
 

Z 468 dlužníků již 287 nebydlí v bytech, na které se 

dluh váže. K 31.12.2017 byly podány 3 žaloby o vy-

klizení bytu, 3 žaloby na výkon rozhodnutí, dále bylo 

podáno 61 návrhů na nařízení exekuce (vymáhání 

dlužných částek přes exekutorskou kancelář), ve 2 

případech byla pohledávka přihlášena k insolvenční-

mu řízení. V roce 2017 byla provedena 2 vyklizení 

bytu (viz tabulka). 
 

E X E K U C E  (vystěhování) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Uskutečněné exekuce 10 4 2 

Byt předán dobrovolně - - - 

Exekuce neuskutečněna - - - 

celkem nařízené exekuce 10 4 2 
 

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2017 za byty (údaje v Kč) 
 

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem 

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

1999 – 2016 k 31.12.2016 5 724 669,88  3 042 977,63    905 379,90        9 673 027,41 

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

1993 – 1998 k 31.12.2017 0,00 0,00          3 578,00 3 578,00 

1999 – 2017 k 31.12.2017    5 618 558,22      2 967 291,74   887 937,50        9 405 988,46 

celkem k 31.12.2017    5 618 558,22     2 967 291,74                   891 515,50                     9 409 566,46          
 

DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY 
 

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2017 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč)  
 

období nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem 

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

1993 - 1998 k 31.12.2017                    0,00                   0,00               0,00                    0,00      

1999 - 2017 k 31.12.2017         411 825,75         65 152,44        2 781,00         479 759,19 

celkem k 31.12.2017         411 825,75                  65 152,44        2 781,00            479 759,19    

 

Mimo výše uvedené dluhy byly evidovány a vymá-

hány poplatky a úroky z prodlení, přefakturace spo-

jené s bydlením a náklady spojené s podáním žalob. 

Část dluhů byla také převedena na podrozvahový 

účet města. Jejich výše k 31.12.2017 činila: 

 byty – poplatek z prodlení (poplatky z prodlení 

k dlužným platbám jak na nájemném, tak na 

službách spojených s užíváním bytu včetně dluž-

ného vyúčtování služeb)           55 999 529,79 Kč 

 nebytové prostory – úrok z prodlení (poplatky 

z prodlení k dlužným platbám jak na nájemném, 

tak na službách spojených s užíváním nebytového 

prostoru včetně dlužného vyúčtování služeb)   

                                                             182 302,01 Kč  

 kolkovné (soudem přiznané náklady soudního 

řízení)                                          1 077 580,53 Kč 

 dluhy na žaloby (paušální platby za sepsání žaloby  

JUDr. Dutkem, které jsou zaúčtovány jako pohle-

dávky a následně vymáhány u nájemců, na které 

byla žaloba podána)                       355 861,38 Kč 

 přefakturace (přefakturované pohledávky za na-

hozené jističe, náklady spojené s exekucí, spotře-

bu některých energií v případě vzniku nového 

SVJ apod.)                                  1 235 669,62 Kč 

 poplatek z prodlení vyčíslený k přefakturacím 

                     129 217,03 Kč 

 pohledávky převedené na podrozvahu města 

                  6 465 923,57 Kč 
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Výdajová část rozpočtu 

 

Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:       28 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:       28 000,00 Kč 

Čerpání:              714,00 Kč 

% čerpání:                  2,6 
 

Finanční prostředky byly čerpány na aplikaci polepů 

úschovných skříněk na autobusovém nádraží, vyčle-

něny byly rovněž na opravy a havárie, které však 

nebylo nutné hradit. 

 

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 
 

Rozpočet původní:        55 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:        55 000,00 Kč 

Čerpání:            5 386,00 Kč 

% čerpání:                  9,8 

 

Částka 4 902 Kč byla čerpána na revizi elektronické-

ho zabezpečovacího systému (EZS) a zbylá část ve 

výši 484 Kč na revizi elektroinstalace. 
 

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 

zámek) 
 

Rozpočet původní:      435 000,00 Kč  

Rozpočet upravený:      470 800,00 Kč 

Čerpání:        416 890,76 Kč 

% čerpání:                 88,6 
 

V případě zámku byly finanční prostředky čerpány 

na hrazení záloh na elektrickou energii, teplo a sráž-

kovou vodu. Dále byly realizovány např. tyto akce: 

 nátěr oken v zámecké věži       46 902,00 Kč 

 oprava sanační omítky v suterénu   14 701,50 Kč 

 oprava střechy věže zámku         9 438,00 Kč 

 revize EZS           5 041,00 Kč 

 oprava elektronického požárního systému (EPS)  

                                                                 3 146,00 Kč 

 oprava vyhnilého okna                       2 371,60 Kč 

 oprava chladícího zařízení v Mervartově sále 

            2 359,50 Kč 

V případě městského domu (dále MD) byly hrazeny 

tyto výdaje:  

 oprava vyvložkování komínu       25 753,96 Kč 

 úprava rozvaděče elektřiny       16 452,00 Kč 

 úpravy po revizi plynu          8 765,50 Kč 

 poměrná část nákladů na odvod srážkové vody,  

vodné a stočné v MD                         8 405,10 Kč 

 revize plynu a komínů                    4 053,50 Kč 
 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního, národního a historického povědomí 

(kaple, sochy aj.) 
 

Rozpočet původní:      640 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      157 900,00 Kč 

Čerpání:          57 390,00 Kč 

% čerpání:                 36,4 

Mimo záloh na elektrickou energii v kaplích byly 

výdaje čerpány na: 

 pultový panel Beata včetně zhotovení grafického 

návrhu                        11 055,00 Kč 

 opravu el. zařízení zvonu v Újezdci  8 550,00 Kč 

 revize elektro Žeravice         3 025,00 Kč 

 revize elektro Popovice         1 815,00 Kč 

 revize elektro Lověšice        1 815,00 Kč 
 

Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 
 

Rozpočet původní:      765 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      900 900,00 Kč 

Čerpání:        559 995,75 Kč 

% čerpání:                62,2 
 

Finanční prostředky byly čerpány například na: 

 celkovou opravu střechy kulturním domu (dále 

KD) Vinary                                    441 794,23 Kč 

 dodělávky střechy KD Vinary (nátěr ploché části 

a montáž zachytávačů sněhu)          50 000,00 Kč 

 výmalbu sálu KD Vinary                   9 495,00 Kč 

 opravu osvětlení KD Vinary              1 016,40 Kč 

 opravu rozvodů ústředního vytápění v Dělnickém 

domě v Lověšicích                             3 587,65 Kč 

Dále byly hrazeny zálohy na energie v KD (elektřina, 

teplo, plyn, vodné a stočné).  
 

Sportovní zařízení v majetku obce 
 

Rozpočet původní:      400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      939 300,00 Kč 

Čerpání:        407 071,35 Kč 

% čerpání:                43,3 
 

V případě zimního stadionu (dále ZS) byly finanční 

prostředky čerpány na: 

 opravu střechy strojovny chlazení 198 644,00 Kč 

 stavební úpravy mezi sklady a hledištěm  

                                                               68 305,66 Kč 

 dodání a montáž hliníkových dveří u šaten 

                                                               54 215,26 Kč 

 opravu kompenzačního rozvaděče    34 788,13Kč 

 projektovou dokumentaci na odstranění závad 

z protokolu HZS objektu ZS              8 349,00 Kč 

 výměnu skla na mantinelu (havárie)  3 796,00 Kč 

Dále byla realizovány opravy na plaveckém bazéně: 

 prasklý svod v sauně                  15 028,26 Kč 

 vstup do restaurace (vloupání uplatněno na 

pojišťovně)                                         6 788,10 Kč 
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Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 
 

Rozpočet původní:        66 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      305 000,00 Kč 

Čerpání:        131 175,89 Kč 

% čerpání:                43,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 

 opravu vnitřních omítek v suterénu 63 930,35 Kč 

 odstranění havárie vody – zapravení propadlé 

části stropu                                       47 760,23 Kč 

 opravu vstupního schodiště              10 314,13 Kč 

 opravu rampy pro imobilní občany    7 500,00 Kč 

 opravu prasklého vodovodního potrubí 692,18 Kč 

Dále byly hrazeny zálohy na elektrickou energii. 
 

Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč  

Rozpočet upravený:      575 300,00 Kč 

Čerpání:          42 588,26 Kč 

% čerpání:                  7,4 
 

Ve spojitosti s obřadní síní městského hřbitova byly 

realizovány výdaje na: 

 výměnu výparníku                           33 748,00 Kč 

 opravu střechy                                    5 829,78 Kč 

 opravu utrženého oplechování střechy 

                                                                 3 010,48 Kč 
 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 

Rozpočet původní:   8 991 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 467 800,00 Kč 

Čerpání:     6 808 085,46 Kč 

% čerpání:                65,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na vodné a stočné, 

teplo, plyn, elektrickou energii, revize a opravy 

hasicích přístrojů, periodické revize elektro a čištění 

a kontrolu spalinových cest v objektech úřadoven, 

ve školských objektech na běžnou údržbu a poplatky 

za služby a energie. V roce 2017 proběhly tyto akce 

většího rozsahu: 

 budova Most k životu B. Němce 4 

- výměna oken a prosklené stěny   102 706,14 Kč 

- stavební a malířské práce              48 622,64 Kč 

- oprava zastřešení vstupu budovy  43 837,09 Kč 

 Domov Aldréda Skeneho 

- oprava zděného oplocení              60 247,11 Kč 

- oprava střechy poškozené větrem   3 668,50 Kč 

 Karate, Na Odpoledni 

- oprava vodoinstalace                    49 917,34 Kč 

- osazení elektrického ohřívače včetně elektro-

instalace                                        20 473,20 Kč 

 objekt staré ZŠ Předmostí 

- podlahářské práce                         33 081,40 Kč 

- oprava elektroinstalace                   4 446,00 Kč 

- zabezpečení 3 ks sklepních oken    3 121,80 Kč 

 ubytovna U výstaviště: 

- výměna elektrického bojleru         16 381,75 Kč 

- oprava havárie splaškové kanalizace 

                                                               20 589,95 Kč 

 úřadovna Újezdec: 

- oprava fasády                                57 112,24 Kč 

- výměna elektrického bojleru           6 655,00 Kč 

 bývalá MŠ Žeravice – oprava plynového kotle    

                                                             120 852,38 Kč 

 ČČK u Bečvy 1 – oprava spodní terasy nad 

skladovými prostorami                    39 419,50 Kč 

 MŠ U Bečvy 2 – oprava výtahu      22 766,15 Kč 

 Pod skalkou 11 – oprava oplocení   18 319,40 Kč 

 úřadovna Lýsky – oprava topení     16 960,57 Kč 

 areál Skalka Vinary – oprava dřevěného stánku  

                                                               11 495,00 Kč 

 

 
 

Objekty školských zařízení  

 Jasínkova 4 – dodání a montáž plastových oken 

(Ajorodinka)                                  278 215,30 Kč 

 Sokolská 26 – instalace bojlerů     190 935,58 Kč 

 Máchova 3 – oprava střešního pláště  

                                                             167 405,92 Kč 

 ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 

- zhotovení dřevěného přístřešku venkovní třídy  

                                                             114 526,50 Kč 

- oprava zídky                                 85 241,00 Kč 

- oprava opadané atiky                    51 324,00 Kč 

- oprava zavlažovacího systému na zahradě  

                                                               49 756,00 Kč  

- oprava vodoinstalace v objektu    40 088,00 Kč  

- oprava oplocení                              9 680,00 Kč 

 Na odpoledni 16 a ZŠ a MŠ M. Dlážka 4 – 

oprava dlažby terasy                        64 171,00 Kč  

 ATLAS a BIOS, Žižkova 12 

- oprava elektroinstalace                 58 703,00 Kč  

- oprava dešťového svodu               56 616,00 Kč 

 MŠ Bajákova 18    

- výměna obložení šatny                 45 493,58 Kč 

- úprava obložení (ředitelna)           11 372,79 Kč  

- bří. Hovůrkových – výroba a montáž plastových 

vstupních dveří                              41 515,00 Kč  

 Azylový dům – oprava utržené atiky a poškoze-

ných svodů                            15 345,00 Kč 

 

Čechova 43 

 úhrada srážkové vody        13 090,18 Kč 

 úhrada elektrické energie         6 515,00 Kč 

 oprava odpadlé omítky                      2 262,70 Kč 

 revize elektrozařízení          1 936,00 Kč 
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Chemik, Velké Novosady 13 

 oprava výtahu                     60 582,00 Kč 

 dezinfekce teplé vody v objektu      43 821,00 Kč 

 oprava prasklé kanalizace                53 067,90 Kč 

 výměna prasklého radiátoru             13 000,00 Kč 
 

Chemoprojekt  

 čištění odpadu a oprava pisoáru WC muži pří-

zemí                                                   4 741,99 Kč 

 oprava EZS                                        1 379,40 Kč 

 oprava elektroinstalace (knihovna)   1 356,41 Kč 

 výměna prasklého sifonu na WC          774,00 Kč  

Dále byla prováděna úhrada mezd na základě uzavře-

ných dohod o provedení práce, vodného a stočného, 

tepla, elektrické energie, revize EZS, střežení a úklid 

objektu. 
 

Strojař 

 úklid po vloupání                             19 965,00 Kč 

 oprava prasklé vody a vodoměru     19 193,00 Kč 

 rozšíření EZS                                     9 994,60 Kč 

 revize hasicích přístrojů (dále HP) a požární vody 

(dále PV)                                            9 517,00 Kč  

 odborná zkouška výtahů                    8 712,00 Kč 

 revize hromosvodu                            5 566,00 Kč 

 oprava sklepních oken po vloupání   3 569,50 Kč 

 oprava výtahu                                    2 628,12 Kč 
 

Živnostenská škola, Palackého 19 

 výměna elektrického bojleru           16 310,80 Kč 

 oprava stropu po zatečení                15 754,20 Kč 

 oprava stropů                                   13 020,00 Kč 

 oprava bojleru            9 585,00 Kč 

 oprava střechy poškozené větrem      2 994,75 Kč 

 otlučení omítek na budově                 1 800,00 Kč  
 

Vysoká škola logistiky 

 oprava bojleru          7 913,40 Kč 

 periodické revize elektrozařízení          484,00 Kč 
 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov) 
 

Rozpočet původní:      778 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:      902 900,00 Kč 

Čerpání:        616 839,80 Kč 

% čerpání:                68,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány na tyto práce: 

 výměnu vjezdových vrat, oken a zadních dveří    

v budově SDH Šířava 4                 233 926,88 Kč 

 opravu podlahy garáže hasičské zbrojnice Vinary 

                    58 985,08 Kč 

 zpracování průkazů energetické náročnosti budov 

hasičských zbrojnic                          26 000,00 Kč 

 PD skutečného stavu hasičské zbrojnice Penčice           

                                                                 7 700,00 Kč 

Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 

záloh na elektrickou energii, plyn, srážkovou vodu, 

vodné a stočné, dílenský servis hasicích přístrojů     

a revize EZS. 
 

Bytové hospodářství  
 

Rozpočet původní :              30 114 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :              31 332 000,00 Kč 

Čerpání :               29 466 188,34 Kč 

% čerpání :                              94,05 
 

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby, 

odstraňování havárií, vklady do fondů za byty ve 

vlastnictví města v privatizovaných domech, vyúčto-

vání služeb, přefakturace apod., realizované v objek-

tech bydlení, bytových jednotkách. V rámci služeb 

byly finanční prostředky čerpány především na:  

 poplatky za správu u privatizovaných domů       

                     501 152,00 Kč 

 Kojetínská 1826 až 1831 – vyklizení půdních 

prostor, holubí trus                         345 382,00 Kč 

 právní služby                                  290 400,00 Kč 

 držení havarijní služby elektro        58 575,00 Kč 

 inzerce na nájem bytů                     56 349,20 Kč 

 revize HP a PV                                55 779,00 Kč 

 Kojetínská 1831 – PD na demolici domu  

                                                               50 000,00 Kč 

 Gen. Štefánika 7 – PD na celkovou opravu střechy 

                                                               48 800,00 Kč 

 revize plynoinstalací                        43 911,50 Kč 

 držení havarijní služby plyn a voda 43 510,00 Kč 

 plošná deratizace                             39 864,00 Kč 

 Tovačovská 1259 – PD na demolici domu  

                                                               36 300,00 Kč 

 údržba zeleně                                   34 791,85 Kč 

 Palackého 1 – zaměření stávajícího stavu domu  

                                                               23 800,00 Kč 

 Jižní čtvrť II/13 – PD na výměnu elektroinstalace 

společných prostor                           23 595,00 Kč 

 Nám. Fr. Rasche 3 – PD na opravu střechy 

                                                               19 000,00 Kč 

 vyčištění dešťových žlabů a dešťových lapačů 

splavenin                       18 600,00 Kč 

 čištění kanalizace                      15 909,00 Kč 

 Kratochvílova 14 – PD na výměnu elektroinsta-

lace společných prostor                   15 125,00 Kč 

 odběry vzorků legionella                 12 460,00 Kč 
 

Dále bylo zajištěno provedení revizí elektroinstalací, 

čištění dešťových žlabů a svodů, úklid sněhu, odstra-

nění holubího trusu, postřiky proti štěnicím, vykli-

zení bytů, půd, sklepů apod. Odděleně byly vedeny 

náklady za sepsané žaloby za vzniklé dluhy spojené 

s bydlením (95 832 Kč), které budou vymáhány po 

dlužnících. V rámci oprav a údržby včetně odstraňo-

vání havárií u bytů byly realizovány například tyto 

akce: 

 Na hrázi 34, Jižní čtvrť I/21-24, Kozlovská 17 – 

výměna vstupních dveří do domů  363 753,05 Kč 

 výměny zařizovacích předmětů u více bytů 

                                                             359 296,27 Kč 

 Jilemnického 7 – úprava plynoinstalace vč. zařizo-

vacích předmětů ve více bytech     167 979,35 Kč 

 výměna vodoměrů u více bytů      130 261,20 Kč 
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 nám. Fr. Rasche 7 

- oprava dvora                               134 814,32 Kč 

- oprava bytu                                   29 986,25 Kč 

 Šrobárova 2, 4, 6 – výměna plynových ohřívačů 

vody                      110 423,00 Kč 

 opravy požárních zařízení                94 180,00 Kč 

 Kratochvílova 22  

- oprava podlah                                77 216,00 Kč 

- vymalování a nátěry                      32 565,00 Kč 

 více bytů – opravy elektroinstalace a revize odběr-

ného místa                                        64 960,52 Kč 

 Komenského 54  

- výměna plynového kotle               54 729,65 Kč 

- vložkování komínu                       31 061,50 Kč 

 Žerotínovo nám. 44 – oprava průjezdu do dvora  

                                                               52 967,85 Kč 

 Na hrázi 34  

- výměna vstupních dveří u 2 bytů  50 054,90 Kč 

- výměna dveří do dvora                 45 727,45 Kč 

- odstranění degradovaných, vlhkých omítek 

v suterénu                                      28 639,22 Kč 

- oprava podlahy a položení PVC   22 916,00 Kč 

- výměna PVC                                 10 990,00 Kč 

- výměna schránek                          10 154,50 Kč 

 Jižní čtvrť II/6, 7, 8, 9 – malba společných pros-

tor domu                                           49 964,00 Kč 

 Kratochvílova 14  

- stavební opravy                             45 425,00 Kč 

- výměna šestidílného okna             44 086,40 Kč 

- oprava elektroinstalace vč. montáže elektrického 

boileru                                           25 751,95 Kč 

- výměna vstupních dveří do bytu  22 885,00 Kč 

- oprava koupelny                           18 241,30 Kč 

- demontář sprchového koutu a výměna obkladu, 

dlažby                                            15 306,73 Kč 

 Jižní čtvrť III/9 – výměna plynového kotle  

                                                               39 921,10 Kč 

 Husova 13 – dodání a montáž el. přímotopů     

                                                               35 215,42 Kč 

 Husova 9 – oprava bytu                   35 129,63 Kč 

 Osmek 5 

- oprava střechy                               19 084,25 Kč 

- malba části společných prostor     15 875,00 Kč 

 Osmek 7 – malba části společných prostor 

                                                               15 875,00 Kč 
 

Mimo výše uvedené byly prováděny opravy malého 

rozsahu, odstraňování havárií, zajištění volných bytů, 

opravy a údržba plynoinstalací, vodoinstalací, kanali-

zace, elektroinstalací, zednické práce, nátěry, malby, 

výměny klempířských prvků, stolařské a zámečnické 

práce, výměny a instalace rozdělovačů topných ná-

kladů (RTN), opravy topení, střešní krytiny, výtahů, 

opravy a seřízení oken a dveří apod. 
 

Nebytové hospodářství    
 

Rozpočet původní :   4 197 000,00 Kč 

Rozpočet upravený :   5 355 500,00 Kč 

Čerpání :    4 778 663,98 Kč 

% čerpání :                             89,23 

Výdaje byly čerpány zejména na opravy, údržbu 

a služby realizované v nebytových prostorách, např. 

na odstraňování havárií, vklady do fondů za byty ve 

vlastnictví města v privatizovaných domech, vyúčto-

vání služeb, přefakturace. Finanční prostředky byly 

čerpány především na tyto účely:  

 poplatky za správu u privatizovaných domů       

        121 645,39 Kč 

 znalecké posudky         88 330,00 Kč 

 průkazy energetické náročnosti budov (PENB) 

                                                               11 500,00 Kč 

 deratizace                                           3 340,00 Kč 

 revize HP                                           1 525,00 Kč 

Další výdaje byly spojené s čištěním kanalizace, 

energiemi, spotřebou tepla, se správní činností SVJ 

apod. V rámci oprav a údržby byly realizovány např. 

tyto akce: 

 Palackého 1  

- opravy a sanace omítek                 59 951,87 Kč 

- provedení nové injektované hydroizolace 

                                                               59 373,49 Kč 

- oprava elektroinstalace a nové připojení 

                                                               35 407,26 Kč 

- provedení maleb                            22 975,00 Kč 

- montáž větrací předstěny              13 049,85 Kč 

- úpravy prostor v suterénu             10 364,86 Kč 

 Kratochvílova 14 

- úpravy a doplnění sádrokartonu a zednické 

práce                                              57 772,18 Kč 

- stavební úpravy prodejny a skladu 54 907,44 Kč 

- oprava a úpravy plynoinstalace a vodoinstalace     

                                                               49 460,35 Kč 

- oprava elektroinstalace                 32 774,30 Kč 

 Kratochvílova 20 – výměna oken    57 133,15 Kč 

 Č. Drahlovského 3 – oprava WC v suterénu pro 

prodejnu el. topení        24 108,03 Kč 

 Žerotínovo nám. 44  

- oprava vodoinstalace a kanalizace 11 640,30 Kč 

- oprava omítek a nátěr fasády ve dvoře 

                                                                 9 962,58 Kč 

 nám. Svobody 4 – výměna zárubní u vstupních 

dveří a opravy omítek                      10 739,85 Kč 

 U Žebračky 18 – oprava el. rozvodů  8 399,60 Kč 

Dále byly prováděny drobné zednické opravy, klem-

pířské, elektroinstalační, vodoinstalační, zámečnické, 

stolařské a malířské práce, výměny vodoměrů, opra-

vy střech, údržba malého rozsahu a havárie apod.  
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Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

samostatného bydlení  
 

Rozpočet původní:    6 914 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              11 761 800,00 Kč 

Čerpání:                  9 311 822,89 Kč 

% čerpání:                 79,17 
 

Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod. 

realizované v domech zvláštního určení, v bytových 

jednotkách zvláštního určení s pečovatelskou služ-

bou. Finanční prostředky byly čerpány především na: 

 Na hrázi 32  

- PD na opravu zídky                       18 000,00 Kč 

- oprava zídky                                385 429,40 Kč 

- otlučení vlhkých omítek v suterénu  

                                                               27 597,00 Kč 

- oprava obkladů, vodoinstalace a elektroinstalace   

                                                               26 520,15 Kč 

- oprava betonové plochy před domem 

                                                                 5 668,70 Kč 

- oprava elektroinstalace, osvětlení v suterénu  

                                                               12 864,36 Kč 

 Fügnerova 1 

- revize EPS                                     10 344,00 Kč 

- likvidace štěnic                               3 388,00 Kč 

- otlučení vlhkých omítek a oškrabání maleb 

v suterénu                                      21 606,32 Kč 

- oprava omítek a malby po zatečení 8 331,75 Kč 

- malování volného bytu                 12 109,50 Kč 

 Trávník 1  

- celková oprava 3 bytových jader 358 496,40 Kč 

- dodání a montáž kuchyňských linek u 3 bytů  

                                                               38 329,50 Kč 

- výměna PVC u více bytů              47 505,00 Kč 

- oprava obkladu                              22 343,35 Kč 

- oprava dlažby terasy                     19 307,81 Kč 

- oprava stoupacího potrubí kanalizace 

                                                                 9 112,60 Kč 

 Fügnerova 1 a Trávník 1 – celková oprava 

sociálního zařízení                         353 231,70 Kč 

 U Žebračky 18 

- oprava výtahu, výměna frekvenčního měniče   

                                                             125 085,50 Kč 

- oprava prasklé přípojky studené vody 

                                                             109 554,75 Kč 

- oprava rozvodů studené a teplé vody  

                                                               46 092,00 Kč 

- PD elektroinstalace                         4 600,00 Kč 

 U Strhance 13  

- oprava koupelny                            75 675,26 Kč 

- oprava podlahy                              37 631,30 Kč 

- oprava kuchyňského koutu           25 647,30 Kč 

- oprava podlahy a položení PVC  12 998,00 Kč 

 Mervartova 9, Fügnerova 1 – připojení požár. 

hlásiče na MP                                   19 837,50 Kč 

 oprava elektroinstalace vč. revize    28 789,55 Kč 

  výměny zařizovacích předmětů    169 327,05 Kč 

 opravy požárních zařízení, HP          7 230,00 Kč 

 odečty a rozúčtování za rok 2016      6 815,71 Kč 

 deratizace                                           4 832,00 Kč 

 revize HP a prevence PV                 41 010,80 Kč 

 revize elektroinstalace společných prostor domů  

 odběry a vyhodnocení vzorků legionella 

                                                               16 632,00 Kč 

 sečení trávy, údržba zeleně              10 600,00 Kč 
 

Dále bylo zajištěno čištění kanalizace a dešťových 

žlabů, prováděny opravy malého rozsahu, odstraňo-

vány havárie, opravy topení, výtahů, vodoinstalací, 

elektroinstalací a kanalizace, zednické, natěračské, 

stolařské a zámečnické práce, vyklizení bytů, úklidy 

apod.  

 

Pojištění funkčně nespecifikované 
 

Rozpočet původní:   6 450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   6 610 000,00 Kč 

Čerpání:                  6 515 193,00 Kč 

% čerpání:                98,6 
 

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění 

majetku města včetně spolupojištěných subjektů na 

základě uzavřených pojistných smluv, havarijní 

pojištění motorových vozidel a pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem vozidel a od-

povědnosti za škodu, pojištění lesních porostů, pojiš-

tění hospodářských zvířat a pojištění odpovědnosti 

zastupitelů. Dále byly finanční prostředky použity na 

výplatu spoluúčastí v důsledku škod způsobených na 

majetku občanů. V rozpočtu byly vyčleněny i finan-

ční prostředky určené na úhradu nákladů pojišťo-

vacímu makléři za zpracování zadávací dokumentace 

pro pojištění majetku města a spolupojištěných sub-

jektů v souvislosti s přípravou veřejné zakázky na 

nového pojistitele. Dále byly finanční prostředky 

použity na výplatu spoluúčastí v souvislosti s řešením 

3 škodních událostí  v důsledku škod způsobených 

na majetku občanů. 

 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540) 

 

Opravy volných bytů na Jižní čtvrti a nám. 

Fr. Rasche  
 

Rozpočet původní :                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený :                 2 545 000,00 Kč 

Čerpání :                                    0,00 Kč 

% čerpání :                                  0,0  
 

Byly schváleny zadávací podmínky a zahájeno zadá-

vací řízení. Akce bude realizována v roce 2018. 

 

Opravy volných bytů u více domů 2017 

 

Rozpočet původní:   1 800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:       550 000,00 Kč 

Čerpání:                     546 924,59 Kč 

% čerpání:                              99,4 
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu oprav 

volných bytů, aby tyto mohly být dány k pronájmu.  
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Nám. Fr. Rasche 3 – oprava střechy včetně komínů 

a oplechování 
 

Rozpočet původní:   1 600 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    2 159 000,00 Kč 

Čerpání:                                  0,00 Kč 

% čerpání:                               0,0 
 

Byly schváleny zadávací podmínky a zahájeno zadá-

vací řízení. Akce bude realizována v roce 2018. 
 

Oprava elektroinstalace společných prostor – 

Jižní čtvrť II/13 
 

Rozpočet původní:      970 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                  0,00 Kč 

Čerpání:                                0,00 Kč 

% čerpání:                               0,0 
 

Finanční prostředky byly převedeny na realizaci akce 

„Oprava střechy včetně komínů a oplechování – gen. 

Štefánika 7“. 
 

Oprava střechy včetně komínů a oplechování – 

gen. Štefánika 7 
 

Rozpočet původní:   2 200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    3 224 000,00 Kč 

Čerpání:                                0,00 Kč 

% čerpání:                                0,0 
 

Byly schváleny zadávací podmínky a zahájení zadá-

vacího řízení. Akce bude realizována v roce 2018. 
 

Oprava balkonů Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. 

Rasche 3  
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    1 258 600,00 Kč 

Čerpání:                                   117 711,70 Kč 

% čerpání:                                9,4  
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu oprav 

balkonů. Při realizaci akce byla po odkrytí nášlapných 

a podhledových vrstev balkonových desek provedena 

prohlídka autorizovaným statikem, který konstatoval, 

že tyto nelze zachovat, jak předpokládala PD akce. 

Bylo dohodnuto ukončení prací na základě podstatné 

změny rozsahu díla a z důvodů nutnosti demolice 

stávajících balkonových desek. Mezi objednatelem 

a zhotovitelem byla po projednání v radě uzavřena 

dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML/2540/2017. 

Částečná úhrada proběhla za již provedené práce 

a zabezpečení balkónů proti pádu obyvatel domu. Po 

vypsání nové veřejné zakázky na dodání balkonů pro 

rok 2018 bude zadáno zpracování nové PD.  
 

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 

- nám. Fr. Rasche 3, 7 a Husova 7, 9 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 541 000,00 Kč 

Čerpání:                                 1 540 351,04 Kč 

% čerpání:                           100,0  

Finanční prostředky byly použity na úhradu oprav 

elektroinstalace společných prostor domů včetně no-

vých el. rozvaděčů, zednických prací a prací souvi-

sejících. Akce byla soutěžena a dne 27.01.2017 uzav-

řena smlouva o dílo. Realizace díla byla zahájena 

dne 06.02.2017 a práce dokončeny 05.05.2017. 

Uvedenými opravami elektroinstalace došlo k odstra-

nění závad, možnosti připojení dvojsazby pro každý 

byt a splnění podmínek ČEZ a. s.  
 

Oprava elektroinstalace společných prostor u více 

bytových domů 
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 2 101 000,00 Kč 

Čerpání:                                       0,00 Kč 

% čerpání:                                  0,0 
 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12.12.2017. 

Realizace akce bude probíhat v roce 2018.  
 

Oklepání fasád u domů Gen. Štefánika 4 a 7, 

nám. Fr. Rasche 3 a Jižní čtvrť I/21 - 24 
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    2 060 000,00 Kč 

Čerpání:                     0,00 Kč 

% čerpání:                        0,0  
 

Byly schváleny zadávací podmínky a zahájení zadá-

vacího řízení. Akce bude realizována v roce 2018. 
 

DPS U Žebračky 18 – výměna rozvodů vody 

a zařizovacích předmětů 
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 

Rozpočet upravený:       560 000,00 Kč 

Čerpání:                     0,00 Kč 

% čerpání:                       0,0    
 

Akce byla soutěžena, ale nabídky uchazečů přesáhly 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Z tohoto 

důvodu bylo výběrové řízení zrušeno a v roce 2018 

bude vypsáno znovu. 
 

Oddělení dopravy 
 

V roce 2017 zajišťovalo oddělení správu a údržbu 

komunikací, mostů a dopravního značení (dále DZ) 

v majetku města, a to dle schváleného rozpočtu 

a jednotlivých plánů za sledované období. Správa 

komunikací byla zajišťována především prostřed-

nictvím správce komunikací na základě uzavřené 

smlouvy s TSMP. Havarijní opravy komunikací byly 

zajišťovány externími firmami (velké propady vozo-

vek a chodníků). Předmětem údržby a oprav byly 

zejména komunikace a jejich zařízení (DZ svislé 

a vodorovné, čištění vpustí a propustků, opravy 

zábradlí, instalace retardérů, opravy světelných 

signalizačních zařízení a další), dále pak realizace 

mostních prohlídek a opravy mostů.  

V rámci technických a finančních možností byly 

průběžně řešeny úkoly dle usnesení orgánů města, 
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případně výstupů z porad vedení města, požadavky 

občanů, předsedů MČ. Je nutno ještě zmínit napří-

klad provedení oprav místních komunikací (vjezd do 

Strojíren, vnitroblok Jižní čtvrť II, oprava komu-

nikace U Spojů v Újezdci, oprava ul. Na Zábraní 

v Kozlovicích aj.), zpracování diagnostik vozovek 

(ul. Wolkerova, Macharova, Čechova a další), hava-

rijní opravy vozovek a chodníků, zálivky spár komu-

nikací, opravy komunikací v MČ, obnova uličních 

vpustí včetně kanalizačních přípojek (ul. Bezručova, 

Čechova, B. Němce a další), výměnu DZ za reflexní 

atd. Dále byly zajišťovány i opravy komunikací 

většího charakteru (akce nad 500 000 Kč). Jednalo 

se o komunikaci v ul. Čechova, chodník v ul. Dvořá-

kova a Vsadsko, v Henčlově komunikace v ul. Mar-

tinská a Nová. Na základě smluv o dílo nebo objed-

návek bylo za sledované období:  

 zpracováno 8 PD, 

 rozpracováno 21 PD,  

 uzavřeno 30 smluv o dílo a 1 kupní smlouva 

V souvislosti se správou a údržbou majetku města 

bylo vystaveno 167 objednávek, z toho 28 pro 

TSMP, s. r. o. Celkem bylo uzavřeno 29 smluv o prá-

vu provést stavbu.  

Z přidělených finančních prostředků byly v rámci 

správy majetku dále hrazeny náklady na údržbu 

kanalizací, akce stavebního charakteru (oprava 

povrchu chodníku okolo Laguny, oprava chodníku 

v Rybářské aleji, opravy účelových komunikací 

v MČ atd.). Ve větší míře než v minulosti jsou zadá-

vány PD na rekonstrukce chodníků a mostů. Je třeba 

počítat, vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu 

vozovek, chodníků a mostů, se zajištěním větších 

finančních prostředků do oprav a rekonstrukcí komu-

nikací. Podle poslední analýzy stavu komunikací je 

zapotřebí jen na opravu havarijních stavů přes 350 

mil. korun. 
 

 
 

Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:           4 840,00 Kč 

% plnění:        - 
 

Položka zahrnuje příjmy za ekologickou likvidaci 

vraků od firmy Modit, spol. s r. o. 

Přijaté neinvestiční dary  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:        415 000,00 Kč 

% plnění:        - 
 

Jednalo se o účelově vázaný dar TSMP na opravu 

dopravního hřiště v areálu Atlas. Hřiště bude opra-

veno do poloviny roku 2018. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 

Plnění:            3 000,00 Kč 

% plnění:        - 
 

Položka zahrnuje příjem za odtahy vozidel a náhrady 

za uložení vozidel na našem odstavném parkovišti. 
 

Výdajová část rozpočtu 
 

Silnice 
 

Rozpočet původní:   5 096 800,00 Kč  

Rozpočet upravený:              10 777 500,00 Kč 

Čerpání:                  5 909 085,16 Kč 

% čerpání:                51,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány např. na: 

 mosty přes tratě SŽDC, ul. Dluhonská                                 

        500 000,00 Kč 

 doplnění a obnovu DZ                   370 145,00 Kč 

 odvodnění Malá Trávnická            298 347,00 Kč 

 kongescenční zařízení na SW-V. Novosady, 

Kojetínská, Komenského               234 118,10 Kč 

 obnovu DZ v Přerově na místních komunikacích 

(dále MK)                                      233 402,00 Kč 

 zabezpečení propustku Př/Pop-P1 193 600,00 Kč 

 čištění propustků v obci Penčice na ul. K Lesu  

                     172 836,00 Kč 

 hlavní a běžné prohlídky mostů     137 879,50 Kč 

 vypracování PD SO Př/Vin-P1      118 580,00 Kč 

 zálivky spár                                      94 500,15 Kč 

 vypracování PD Př-L/S-03        90 750,00 Kč 

 odtažení vozidel a vraků                  63 228,00 Kč 

 omezení nosnosti ul. Prostějovská   72 298,00 Kč 

 zjednosměrnění ul. Wurmova          67 329,00 Kč 

 předláždění vozovky Jilemnického 60 450,15 Kč 

 odstranění propadu Budovatelů       60 405,00 Kč 

 odstranění propadu Zahradní           60 401,00 Kč 
 

Dále byla realizována např. oprava:  

 zábradlí na lávce ev.č.Př/L02-Lávka u loděnice  

                                                             242 520,00 Kč 

 mostů- Př/Lov-M02, Př-L/S-02     151 380,00 Kč 

 MK Slunečná, Čekyně                   143 216,00 Kč 

 zpomalovacího prahu ul. Pod Valy 108 885,00 Kč 

 vozovky Č. Drahlovského               59 941,00 Kč 

 uliční vpusti a přípojky ul. Bezručova  

                                                               58 475,00 Kč 
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 odvodňovacího žlabu Klivarova      55 232,00 Kč 

 zábradlí na mostě v Lověšicích       54 450,00 Kč 

 uliční vpusti B. Němce                    47 307,00 Kč 

 uličních vpustí ul. Č. Drahlovského 46 464,00 Kč 

 odvodňovacího žlabu Zámecká       39 800,00 Kč 

 vozovky ul. Na Zábraní, Kozlovice 34 848,00 Kč 

 vozovky ul. Kojetínská                    34 848,00 Kč 

 účelové komunikace (dále ÚK) u Hvězdárny   

                                                               21 707,40 Kč 

 propadu vozovky ul. Pod Skalkou   17 800,31 Kč 

 ÚK U Stadionu, Žeravice                17 182,00 Kč 

 MK K Lesu v Penčicích                   17 182,00 Kč 

 ÚK Žeravice – Rokytnice                17 182,00 Kč 

 propadu na nábř. E. Beneše             16 032,50 Kč 

 propadu na ul. Tyršova                    15 209,70 Kč 

 ÚK garáže 9. května                        11 790,24 Kč 

 ÚK Rybníky                                     11 132,00 Kč 

 sloupků ul. Bayerova                       10 314,00 Kč 

 

Byly hrazeny výdaje za provedené diagnostiky:  

 ÚK Přerovské strojírny                  185 585,00 Kč 

 vozovky ul. Wolkerova                    36 496,00 Kč 

 ÚK ke skládce                                  31 178,07 Kč 

 vozovky ul. Macharova                   22 039,00 Kč 

 vozovky ul. Kojetínská                    19 138,00 Kč 

 

Financovány byly výdaje za technickou pomoc k: 

 řešení provizorního sjezdu ul. nábř. R. Lukaštíka 

v rámci budoucí opravy                   14 520,00 Kč 

 obnově svislého DZ na MK             26 620,00 Kč 

 uzavírce ul. U Sokolovny, Lověšice – zajištění 

poškozeného mostu                     10 500,00 Kč 

 zjednosměrnění kolem nádražní polikliniky – 

Velké Novosady                              18 755,00 Kč 

 křižovatce Ztracená, gen. Štefánika, Denisova  

                                                               16 355,00 Kč 

 omezení nosnosti ul. Prostějovská   12 100,00 Kč 

 úpravě křižovatky ul. Hulínská        10 000,00 Kč 

 

Dále byly finanční prostředky čerpány např. na:  

 odvodnění vozovky Dluhonská       24 188,00 Kč 

 úpravu křižovatky Vinary , rokle     22 593,12 Kč 

 vypracování studie ul. Šrobárova    35 695,00 Kč 

 zajištění uzavírky Dluhonice           25 410,00 Kč 

 obnovu cyklopruhu Bratrská, Bartošova  

          34 363,00 Kč 

 doplnění piktogramů na silnici I/55, Lověšice 

         26 620,00 Kč 

 doplnění zrcadla do křižovatky Tyršova – Spor-

tovní, Předmostí                               16 414,00 Kč 

 obnovu cyklopruhu nám. Svobody  32 041,00 Kč 

 nákup 30 ks DZ k zajištění uzavírek 36 663,00 Kč 

 statické posouzení mostu Př/Pen-M01  

          33 880,04 Kč 

 vypracování mostních listů       33 880,00 Kč 

 PD MK ul. Spojovací, Újezdec       55 600,00 Kč 

 vysprávky vozovek MK Hanácká, Popovice                                                   

          32 553,00 Kč 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 

Rozpočet původní:   3 436 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:   9 573 900,00 Kč 

Čerpání:                  3 585 603,41 Kč 

% čerpání:                37,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 opravu chodníku v Rybářské aleji 347 815,00 Kč 

 obnovu přejezdu-cyklostezka u vlečkového 

přejezdu u teplárny                   326 700,00 Kč 

 nákup materiálu                             299 415,60 Kč 

 chodník podél bytových domů v ul. U Rozvodny, 

Dluhonice                                       180 697,42 Kč 

 PD rozšíření chodníku Kojetínská   18 150,00 Kč 

 vytýčení pozemku Vinařská            10 285,00 Kč 

 předláždění Klivarova                      35 143,81 Kč 

 výměnu obrubníků Žižkova             21 780,00 Kč 

 lokální předlažby                             36 300,00 Kč 

 předláždění Kozlovská                    57 482,26 Kč 

 parkoviště Strojař                            41 219,00 Kč 

 předlažby Horní náměstí, Bří Hovůrkových                                                 

          43 685,72 Kč 
 

Dále byla realizována např. oprava: 

 chodníku ul. Nová, Henčlov          466 234,00 Kč 

 zahrazovacích sloupků ul. Husova a Kramářova   

                                                             154 039,00 Kč 

 obrubníků 9. května                         60 020,60 Kč 

 schodiště na ul. Trávník                   58 867,00 Kč 

 chodníku před školkou, Újezdec     49 997,20 Kč 

 propadu na ul. Bratrská                    36 433,00 Kč 

 odvodnění na ul. Grymovská           29 246,00 Kč 

 přístupového chodníku a schodišť k bytovému 

domu Želátovská 25, 27                   27 900,00 Kč 

 zábradlí (rybářská alej) a montáž madla (nám 

Přerovského povstání                       12 826,00 Kč 
 

Financováno bylo vypracování PD na: 

 chodníky ul. U Parku a Mírová, Lověšice    

                                                             134 068,00 Kč 

 chodník ul. Pod Lipami, Čekyně     65 340,00 Kč 

 opravu chodníku ul. Nová, Henčlov 49 308,00 Kč 

 chodník podél areálu MŠ Henčlov   30 000,00 Kč 

 chodník ul. Jabloňová, Čekyně        18 150,00 Kč 

 zábradlí ul. Kojetínská                     12 000,00 Kč 
 

Dále byly finanční prostředky čerpány např. na: 

 rekonstrukci chodníku podél areálu MŠ, Henčlov  

                                                             552 668,00 Kč 

 chodník ul. U Parku – Chaloupky 120 972,00 Kč 

 předláždění Kainarova                     59 975,59 Kč 

 obnovu vodorovného DZ na cyklostezce U Ryb-

níka                                                  49 360,00 Kč 

 výrobu a montáž zábradlí ul. Kojetínská  

                                                               32 670,00 Kč 

 změnu účelu užívání stavby ul. Kratochvílova 

(oddělení chodníku od MK)            30 250,00 Kč 

 vypracování rozpočtů na opravu lávek v parku 

Michalov                                          20 570,00 Kč 
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Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:      610 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 401 700,00 Kč 

Čerpání:        522 598,25 Kč 

% čerpání:                37,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  

 zastávku na točně v Kozlovicích   328 030,25 Kč 

 PD zastávky v Přerově a Předmostí 82 764,00 Kč 

 PD zastávky Kabelíkova                  61 105,00 Kč 

 PD zastávky Dvořákova                  35 090,00 Kč 

 studie zastávky Dvořákova                9 680,00 Kč 
 

Projektové dokumentace (doprava) 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      700 000,00 Kč 

Čerpání:         298 870,00 Kč 

% čerpání:                42,7 
 

Jednalo se o projekty na komunikace v ul. Seifer-

tova, U Rybníka, Vaňkova, Alšova a nám. Svobody. 
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 550) 
 

Rekonstrukce komunikace v ulicích Nová a Mar-

tinská v Henčlově 
 

Rozpočet původní:   2 700 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 800 000,00 Kč 

Čerpání:     1 771 137,08 Kč 

% čerpání:                98,4 
 

V souvislosti s realizací této akce byly hrazeny např: 

 stavební práce                             1 736 978,00 Kč 

 PD – změna stavby                          10 890,00 Kč 

 poplatek za vynětí ze ZPF                 9 596,52 Kč 

 geometrický plán                               5 908,00 Kč 

 zatěžovací statické zkoušky               5 730,56 Kč 
 

Rekonstrukce chodníku na ul. Vsadsko 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 587 000,00 Kč 

Čerpání:     1 336 012,26 Kč 

% čerpání:                84,2 
 

Hrazeny byly stavební práce ve výši 1 327 542,26 Kč 

a PD skutečného provedení v částce 8 470,00 Kč 
 

Oprava komunikace, ul. Čechova 
 

Rozpočet původní:   3 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   2 920 000,00 Kč 

Čerpání:     2 498 521,78 Kč 

% čerpání:    85,6 
 

Výdaje byly čerpány zejména na:  

 stavební práce                             2 353 818,78 Kč 

 vodorovné dopravní značení       59 962,00 Kč 

 diagnostika vozovky                        50 029,00 Kč 

 autobusovou dopravu – úhradu zvýšených nákladů                                  

          23 217,00 Kč 

Oprava opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 
 

Rozpočet původní:   1 290 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 290 000,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:                   - 
 

Bylo vydáno stavební povolení, které bude spolu 

s finančními prostředky převedeno do rozpočtu roku 

2018 na odbor řízení projektů a investic. 

 

Oprava chodníku na ul. Jižní čtvrť III a ul. Dury-

chova 
 

Rozpočet původní:      850 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      790 000,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:                   - 
 

Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě dojde v rámci 

velkých dopravních staveb k významným staveb-

ním úpravám, nebyla realizace akce zahájena. 
 

Oprava chodníku ul. Dvořákova 
 

Rozpočet původní:   1 400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 400 000,00 Kč 

Čerpání:     1 399 979,82 Kč 

% čerpání:              100,0 

 

V souvislosti s akcí byly hrazeny stavební práce 

v hodnotě 1 334 235,00 Kč, vodorovné DZ ve výši 

56 064,82 Kč, částka 9 680,00 Kč pak byla použita 

na zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu. 

 

Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov – 

Předmostí 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:      730 000,00 Kč 

Čerpání:          43 839,00 Kč 

% čerpání:                  6,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány pouze na přeložku 

kabelů ČEZu. Na stavbu autobusové zastávky v ulici 

Sportovní probíhalo výběrové řízení na zhotovitele 

stavby. 
 

Oprava chodníku tř. 17. listopadu a část ul. Dvo-

řákova 
 

Rozpočet původní:   1 400 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 400 000,00 Kč 

Čerpání:                   0,00 Kč 

% čerpání:                  0,0 
 

Finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu 

roku 2018 na odbor řízení projektů a investic. 
 

 

 

 

Zprávu podal: Ing. Miloslav Dohnal 

vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 
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Oddělení školství a mládeže 
 

Oddělení vykonávalo na úseku samostatné působ-

nosti činnosti v následujících kategoriích: 

 základní školy (ZŠ) – 8 úplných ZŠ (z toho 1 kom-

binace ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14) 

v právní subjektivitě. ZŠ a MŠ Hranická měla 

odloučená pracoviště MŠ v objektech:  

 MŠ Čekyně, Jabloňová 4, 

 MŠ Vinary, Za humny 1,  

 MŠ Předmostí, Pod skalkou 13, 

 mateřské školy (MŠ) – 11 MŠ v právní subjekti-

vitě, z toho 6 MŠ mělo odloučená pracoviště:  

 MŠ Píšťalka Přerov, Máchova 8, v objektu  

Přerov, Na odpoledni 16, 

 MŠ Přerov, Kouřílkova 2, v objektu Přerov, 

Jasínkova 4,  

 MŠ Újezdec, Hlavní 61, v objektu Lověšice, 

Mírová 19, 

 MŠ Přerov, Optiky 14, v objektu Kozlovice, 

Grymovská 21,  

 MŠ Přerov, Máchova 14, v objektu Přerov, 

Sokolská 26, 

 MŠ Přerov, U tenisu 2, v objektu Henčlov, 

Zakladatelů 9.  

ZŠ i MŠ dostávaly měsíční dotace na provoz, 

případně investiční transfery,  

 2 prádelny (v objektech MŠ Kouřílkova a MŠ 

Jasínkova) – jednalo se o průběžné úhrady faktur, 

harmonogramy praní prádla, inventarizace, skla-

dovou evidenci apod., 

 zařízení školního stravování (ZŠS) – 1 sloučené 

ZŠS v právní subjektivitě s odloučenými praco-

višti v objektech Velká Dlážka 5, Za mlýnem 1, 

Želatovská 8, Svisle 13, Kozlovská 44, Trávník 

27, U tenisu 4, Předmostí, Hranická 14. ZŠS 

dostávalo měsíční dotace na provoz, případně 

investiční transfery, 

 soukromá školská zařízení – ZŠ a MŠ Sluníčko    

s. r. o., Bajákova 18 (zřizovaná manželi Pospíši-

lovými), Speciální MŠ A  J s. r. o., U Bečvy 2, 

Soukromá ZŠ Acorn's  John's school s. r. o., 

U Bečvy 2 (zřizované p. Žaludem). Zařízením 

byly dotace zasílány dle smluv o poskytování 

dotace 1x ročně, následně byla prováděna kontro-

la vyúčtování, 

 církevní mateřská škola (CMŠ – zřizovaná Arci-

biskupstvím Olomouckým), dotace byla zaslána 

dle smluv o poskytování dotace na období           

1-8/2017 a následně na období 9-12/2017 byla 

uzavřena nová dotační smlouva a zaslána dotace, 

 Městská knihovna v Přerově (MěK) dostávala 

měsíční dotace na mzdy i provoz, případně 

investiční transfery. 

Odbor sociálních věcí a školství 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Smetanova 7, 7a                                        telefon: 581 268 700 

(55) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

oddělení 

sociálních věcí                   

a zdravotnictví 

(30 z toho 20 SPOD) 

oddělení 

sociální prevence               

a pomoci 

(14) 

 

oddělení 

školství a mládeže 

(9) 

manažer prevence 

kriminality 

(1) 
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Ve výše uvedeném členění se jednalo zejména o eko-

nomické zabezpečení správy a údržby objektů, stano-

vení, projednání, přidělování a vyúčtování rozpočtů, 

závěrek a rozborů, zaznamenávání změn v rejstříku 

škol a školských zařízení, připravování materiálů do 

orgánů města (např. o zřizování, rozšiřování, slučo-

vání či rušení škol a školských zařízení), zápisy do 

ZŠ i MŠ, vztahy mezi obcemi, zasílání a vyúčtování 

finančních prostředků pro soukromé školy, různé 

propočty a podklady zejména nákladovosti vytápění 

a údržby, odpisy movitého i nemovitého majetku, 

inventarizace, činnost spojená s provozem prádelen 

a MěK. Oddělení se zabývalo také možnostmi spolu-

práce a případným zapojením školských organizací 

a MěK do projektů v rámci kraje či Evropské unie, 

připravovalo podklady výboru pro školství a sport, 

provádělo kontrolu školských příspěvkových organi-

zací (PO) a MěK, průběžně metodicky konzultovalo 

se starosty obcí zřizujícími školy a rovněž s řediteli 

a ekonomy těchto škol.  

Dále byly vypracovávány návrhy rozpisu rozpočtů 

na přímé výdaje na vzdělávání (platy, ostatní osobní 

náklady (OON), odvody a ostatní neinvestiční výdaje 

(ONIV)) a tyto předávány Krajskému úřadu Olo-

mouckého kraje (KÚ), prováděna kontrola statistic-

kých výkazů a zpracovaná data předávána na Minis-

terstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT 

ČR). Tyto činnosti byly prováděny jak vůči školám 

a školským zařízením zřízeným městem, tak i těm 

zřízeným obcemi spadajícími pod statutární město 

Přerov jako obec s rozšířenou působností. Byly zpra-

covávány návrhy platů a odměn ředitelům škol 

a školských zařízení, prováděna šetření o platech pro 

Informační systém Ministerstva financí ČR (MF ČR), 

zajišťováno vyhlášení konkursních řízení na volná 

pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení 

a zpracovávány podklady k hodnocení jejich práce. 

Zpracovávány byly dotace, zejména pro sportovní 

a volnočasové organizace, finanční prostředky byly, 

po posouzení komise a schválení v orgánech města, 

poskytovány na základě smluv jednotlivým žadate-

lům a následně prováděna jejich kontrola. Zpracová-

vány byly podklady pro financování kroužků ZŠ. 

 

Příjmová část rozpočtu: 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní 

prádla) 
 

Rozpočet původní:      817 900,00 Kč 

Rozpočet upravený:      820 200,00 Kč 

Plnění:                     820 295,83 Kč 

% plnění:                                        100,0 
 

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 21% DPH 

v prádelnách statutárního města.  
 

Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 
 

Rozpočet původní:                   326 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   367 200,00 Kč 

Plnění:                       367 137,00 Kč 

% plnění:                                         100,0 

MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2017. 

Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 

naplňování investičních fondů MŠ.  
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 
 

Rozpočet původní:                2 796 400,00 Kč 

Rozpočet upravený:                2 921 200,00 Kč 

Plnění:                   2 921 564,00 Kč 

% plnění:                           100,0 
 

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2017. 

Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 

naplňování investičních fondů ZŠ.  
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 
 

Rozpočet původní:                   397 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   401 300,00 Kč 

Plnění:                                   401 369,00 Kč 

% plnění:                            100,0 
 

ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2017 

za děti a žáky školských organizací všech zřizova-

telů. Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti 

na naplňování investičního fondu ZŠS.  
 

Odvody příspěvkových organizací (Městská kni-

hovna) 
 

Rozpočet původní:             800,00 Kč 

Rozpočet upravený:             800,00 Kč 

Plnění:                            816,00 Kč 

% plnění:                                         102,0 
 

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2017. 
 

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 

organizací 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 761 000,00 Kč 

Plnění:                  1 761 000,00 Kč 

% plnění:                                         100,0 
 

Jednalo se o vrácení předfinancování ozdravných 

pobytů ZŠ U tenisu, Velká Dlážka, Kouřílkova, Tráv-

ník a Svisle. 
 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   500 000,00 Kč 

Plnění:                     500 000,00 Kč 

% plnění:                                             100,0 
 

Jednalo se o první 2 části daru HC ZUBR Přerov z. s. 

na základě darovací smlouvy na zajištění projektové 

dokumentace (PD) a výstavbu hokejbalového hřiště 

v areálu ZŠ Želatovská. Dar má být poskytnut ve 3 

splátkách, třetí ve výši 500 000,00 Kč do 28.02.2018. 
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Výdajová část rozpočtu 

 

Mateřské školy 
 

Rozpočet původní:              10 772 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:              23 262 200,00 Kč 

Čerpání:                23 232 051,70 Kč 

% čerpání:                             99,9 
 

 
 

Z této částky byl MŠ zaslán příspěvek na provoz ve 

výši 18 221 647 Kč. Mírné nedočerpání vzniklo 

nedočerpáním výdajů prádelen a snížením příspěvku 

pro CMŠ. Investiční transfery obdržely: 

 MŠ Komenského na nákup interaktivního 

projektoru                                              48 400 Kč 

 MŠ Optiky na zbudování kanalizace v MŠ 

Kozlovice vč. PD                                301 393 Kč  

 MŠ Píšťalka na pořízení herního prvku na 

zahradu                                                  65 315 Kč  

 ZŠ a MŠ Hranická na zbudování plotu a pořízení 

herního prvku v MŠ Pod skalkou       229 410 Kč 

 MŠ Vinary na zbudování keramické dílny   

                                                                  100 000 Kč 

 MŠ Vinary na herní prvky                  101 300 Kč 
 

Dotace na platy a ONIV byly zasílány přímo KÚ na 

účty škol. S ohledem na dlouhodobé požadavky 

a podfinancování vybavení MŠ, rozhodly orgány 

města, že MŠ obdrží pro každou třídu na vybavení, 

opravy a údržbu částku 100 000 Kč a na pořízení 

učebních pomůcek a hraček 11 700 Kč. Další finan-

ční prostředky byly uvolněny zejména na dokončení 

výměny oken v MŠ, opravu výtahu MŠ Jasínkova 

a zbudování kanalizace MŠ Kozlovice. Rozpočet na 

odpisy byl zasílán průběžně v rámci měsíčních dotací, 

odvod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů nemovitého 

majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2017. 

Všechny opravy a nákupy si prováděly MŠ prostřed-

nictvím svých rozpočtů za asistence pracovníka 

odboru správy majetku a komunálních služeb. MŠ 

hospodaří v rámci rozpočtu rovněž s výnosy, které 

tvoří úplata zákonných zástupců dětí za předškolní 

vzdělávání. Ke krytí nákladů byly prvořadě zapojeny 

vlastní zdroje organizací např. úplata od zákonných 

zástupců a fondy organizací. Zbývající oprávněné 

požadavky byly dokrývány posílením rozpočtů (zej-

ména požadavky vzešlé z podnětů Krajské hygie-

nické stanice nebo z Bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci). MŠ Kouřílkova obdržela předfinancování 

ozdravného pobytu ve výši 63 000 Kč, které následně 

vrátila do příjmové části rozpočtu zřizovatele. 

Dále MŠ obdržely odměny za umístění v soutěži ve 

sběru použitých monočlánků a baterií, a to: 

 MŠ Máchova 14, pracoviště Sokolská  

            5 000,00 Kč 

 MŠ Újezdec, pracoviště Lověšice     4 500,00 Kč 

 MŠ U tenisu 2 pracoviště Henčlov    4 000,00 Kč 

 MŠ Újezdec           3 500,00 Kč 

 MŠ Kouřílkova 2           3 000,00 Kč 

MŠ rovněž obdržely dotace na environmentální vzdě-

lávání: 

 MŠ Máchova 14 na projekt Přírodní zahrada MŠ 

Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa  

                                                               18 600,00 Kč 

 MŠ Lešetínská na projekt Bosý chodník  

                                                               20 000,00 Kč 

Zbývající finanční prostředky byly využity např. na: 

 platy pradlen a dohody (za 12/2016 – 11/2017) 

                                                             595 110,00 Kč  

 výdaje na provoz prádelen             160 864,69 Kč 

 výdaje na provoz údržby MŠ             1 685,53 Kč 

 inzerce, tisk, zápisy, materiál           18 989,00 Kč 
 

Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ 

Kouřílkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ Ja-

sínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně města, perou 

prádlo pro potřeby MŠ, města, chaty Svrčov a MP. 

Provozní výdaje prádelen se týkaly spotřeby energií, 

nákupu materiálu, oprav a revizí strojů, pořízení vy-

bavení apod. Výdaje za praní prádla byly fakturo-

vány měsíčně všem MŠ a ZŠ, která má jako součást 

- odloučená pracoviště MŠ, a to vč. 21 % DPH. 

Nedočerpané finanční prostředky určené na otop páru 

i plyn byly ponechány MŠ k zajištění oprav a údržby 

či pořízení vybavení. V roce 2017 probíhala jen běžná 

údržba, z finančních zdrojů vyčleněných na havárie 

a nutné opravy byly pak realizovány tyto:  
 

MŠ Máchova 14 

 výměna části oken                         243 314,00 Kč 

 malování                                          22 220,00 Kč 
 

MŠ Komenského 

 výměna oken                                  238 647,00 Kč 

 oprava umývárny                             89 500,00 Kč 

 interaktivní projektor                       48 400,00 Kč 
 

MŠ Dvořákova 

 oprava pískovišť                              57 959,00 Kč 

 výměna PVC ve třídě                       46 113,00 Kč 

 zastínění a sedáky pískovišť            33 218,00 Kč 

 nákup koberců                                  71 245,00 Kč 

 oprava zárubní                                 24 781,00 Kč 
 

MŠ Kouřílkova 

 výměna části oken Jasínkova         482 209,00 Kč 

 oprava výtahu Jasínkova                306 130,00 Kč 

 oprava chodníku              34 379,00 Kč 
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MŠ Kratochvílova 

 odstranění havárie štítu                    38 096,25 Kč 

 malování                      29 300,00 Kč 
 

MŠ Lešetínská 

 výměna části oken                         377 762,00 Kč 

 malování                      63 003,00 Kč 
 

MŠ Optiky 

 zbudování kanalizace Kozlovice   313 441,90 Kč 

 oprava osvětlení Kozlovice             27 442,00 Kč 

 rolety v obou MŠ                             24 416,00 Kč 
 

MŠ U tenisu 

 výměna části oken                         349 388,00 Kč 

 výměna krytů topení                        96 200,00 Kč 

 nákup a pokládka koberců             133 085,00 Kč 
 

MŠ Radost, Kozlovská 44 

 nákup myčky nádobí                        44 417,00 Kč 

 výměna části oken                         480 427,00 Kč 

 oprava vodoinstalace                       41 837,00 Kč 

 výměna bojlerů                                24 265,00 Kč 

 malování         29 000,00 Kč 
 

MŠ Píšťalka, Máchova 8 

 herní prvek na zahradu                     63 315,00 Kč 

 malování                                          53 443,00 Kč 

 výměna části oken                         436 054,00 Kč 
 

MŠ Újezdec 

 výměna části oken                         280 398,00 Kč 

 výměna splachovačů a baterií          11 320,00 Kč 
 

ZŠ a MŠ Hranická  

 výměna části oken Čekyně            556 418,00 Kč 

 oprava sprchových koutů MŠ          46 906,00 Kč 

 oprava žaluzií MŠ Pod skalkou       39 000,00 Kč 

 nákup herních prvků MŠ               101 300,00 Kč 

 zbudování oplocení MŠ                 173 030,00 Kč 

 zbudování zahradního altánu           56 380,00 Kč 
 

 

MŠ soukromá zařízení 

Částka 690 000 Kč byla zaslána zřizovatelům soukro-

mých MŠ v plné výši dle smluv o poskytnutí dotace 

na rok 2017 v 1. pololetí, a to pro: 

 ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o              350 000,00 Kč 

 Speciální MŠ A & J s. r. o.          340 000,00 Kč 

MŠ církevní zařízení 

Finanční prostředky ve výši 53 333 Kč byly zaslány 

zřizovateli CMŠ Arcibiskupství Olomouckému v plné 

výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na období           

1-8/2017. Na období 9-12/2017 byla uzavřena nová 

smlouva, na základě které byla roční dotace snížena 

na 60 000 Kč, zaslán byl podíl ve výši 20 000 Kč 
 

 
 

Základní školy 

Rozpočet původní:              20 885 900,00 Kč 

Rozpočet upravený:              29 619 400,00 Kč 

Čerpání:                29 175 414,78 Kč 

% čerpání:                             98,5   
 

ZŠ byl zaslán příspěvek na provoz ve výši 21 648 665 

Kč bez dotací. Nedočerpané finanční prostředky 

určené na otop byly ponechány školám k zajištění 

oprav a údržby či na pořízení vybavení.  

Přímý příděl do fondu investic obdržela jen ZŠ 

Svisle na zabezpečení školní družiny (ŠD) ve výši 

99 995 Kč. Na zájmové vzdělávání bylo v roce 2017 

poskytnuto 1 200 000 Kč.  

V provozní části bylo procento čerpání pod hranicí 

100 % s ohledem na nedočerpání nadstandardních 

pedagogických služeb ZŠ U tenisu a ZŠ B. Němcové. 

Příspěvky na odpisy byly zasílány průběžně v rámci 

měsíčních příspěvků na provoz. Odvod byl nařízen 

ve výši 100 % z odpisů nemovitého majetku vytvo-

řených v hlavní činnosti v roce 2017, odvody byly 

zasílány průběžně v závislosti na naplňování investič-

ních fondů ZŠ.  

ZŠ a MŠ Hranická obdržela finanční prostředky na 

udržitelnost projektu Mateřídouška bez bariér za 

období 1-2/2017 a dále na pokrytí nadstandardních 

pedagogických služeb do 8/2017 ve výši 246 589 Kč. 

Do rozpočtu města byla vrácena nedočerpaná částka 

163 311 Kč. ZŠ B. Němcové bylo zasláno v rámci 

udržitelnosti projektu ZŠ B. Němcové – centrum 

podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného pro-

středí a na sociálního pedagoga celkem 840 695 Kč. 

ZŠ U tenisu na učitele – trenéra, uklízeče a správce 

gymnastické haly bylo zasláno 525 279 Kč. Nedočer-

pané prostředky z nadstandardů ZŠ U tenisu ve výši 

94 721 Kč a ze ZŠ B. Němcové ve výši 349 305 Kč 

již nebylo možno vrátit do rozpočtu města.  

Nad rámec rozpočtu odboru obdržely 3 ZŠ odměny 

za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2016/2017: 
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 ZŠ Velká Dlážka                         2 500,00 Kč 

 ZŠ U tenisu                                        2 000,00 Kč 

 ZŠ a MŠ Hranická            1 500,00 Kč 

Další 2 ZŠ získaly dotaci na podporu aktivit v oblasti 

environmentálního vzdělávání: 

 ZŠ Trávník na projekt Úpravy a rozšíření vod-

ního biotopu a instalace výukového mobiliáře 

v prostoru certifikované biozahrady ZŠ Přerov 

Trávník 27                                        25 500,00 Kč 

 ZŠ U tenisu na projekt Školní zahrada ZŠ U te-

nisu – oáza hmyzu, ptactva a drobných savců  

                                                               11 050,00 Kč 

Ostatní finanční prostředky byly využity např. na: 

 inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty 20 540,58 Kč 

 Scholar – ocenění žáků       39 980,00 Kč 

 výtvarná soutěž - ceny                       3 576,00 Kč 
 

V  roce 2017 probíhala v ZŠ běžná údržba, opravy    

a revize, větší akce byly prováděny zejména o prázd-

ninách. Opravy a údržba nebyly plánovány, finanční 

prostředky byly určeny zejména na odstranění hava-

rijních stavů a nutných oprav a údržby.  
 

ZŠ a MŠ Hranická 

 výměna osvětlení tříd                     249 985,00 Kč 

 výměna regulační jednotky topení 240 185,00 Kč 
 

ZŠ Za mlýnem 

 oprava osvětlení                   193 692,00 Kč 

 nákup tabule         32 924,00 Kč 

 výměna PVC ve 2 třídách       84 060,00 Kč 
 

ZŠ Trávník 

 oprava osvětlení                     63 523,00 Kč 

 nákup tabulí         45 021,00 Kč 

 nákup lavic a židlí        87 991,00 Kč 

 nákup šatních skříní      136 789,00 Kč 
 

ZŠ Svisle 

 oprava osvětlení                     59 172,00 Kč 

 nákup tabulí         24 907,00 Kč 
 

ZŠ B. Němcové 16 

 výměna PVC ve třídách     228 334,00 Kč 

 oprava topení                    235 980,50 Kč 

 malování         65 244,00 Kč 

 oprava PC sítě        82 885,00 Kč 
 

ZŠ Velká Dlážka 

 oprava podlah                 111 051,00 Kč 

 oprava osvětlení      159 824,56 Kč 

 malování         49 038,00 Kč 
 

ZŠ Želatovská 

 opravy elektro      219 808,20 Kč 

 oprava podlah v šatnách       99 185,00 Kč 

 vchodové dveře      108 899,00 Kč 
 

ZŠ U tenisu 

 výměna vodovodních baterií           41 318,00 Kč 

 oprava střechy                                  21 622,29 Kč 

 oprava schodiště                              57 875,00 Kč  

Soukromá ZŠ Máchova 3 

Finanční prostředky ve výši 100 000 Kč byly zaslány 

zřizovateli soukromé ZŠ Acorn's  John's school    

s. r. o., U Bečvy 2, zřizované panem Žaludem v plné 

výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017.  
 

Základní školy (ozdravné pobyty)  
 

Rozpočet původní:                1 330 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                1 930 200,00 Kč 

Čerpání:                  1 930 158,00 Kč 

% čerpání:                         100,0  
 

Jednalo se o předfinancování ozdravných pobytů ZŠ, 

které je absolvovaly počátkem roku 2017. Předfinan-

cování bylo poskytnuto na projekty: 

 ZŠ Trávník – Příroda Beskyd a její skrytá 

tajemství                                         696 000,00 Kč 

 ZŠ U tenisu – Po roce je z Tenisáčku Tenisák   

                                                             364 000,00 Kč 

 ZŠ Svisle – Záchrana říše fantazie  270 000,00 Kč 

Dotace ze SFŽP postupně přicházely na účty ZŠ, 

které je postupně vracely v plné poskytnuté výši do 

příjmů města. ZŠ Za mlýnem obdržela příspěvek na 

školu v přírodě ve výši 600 158 Kč, která proběhla 

v rámci kompenzace zateplovacích prací ve škole. 
 

Základní školy (projekt MAP) 
 

Rozpočet původní:                   250 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                2 069 000,00 Kč 

Čerpání:                  1 652 806,90 Kč 

% čerpání:                              79,9 
 

 
 

Práce na přípravě Místního akčního plánu vzdělávání 

(MAP) byly zahájeny již v roce 2015. V průběhu 

roku 2017 probíhala pravidelná jednání realizačního 

týmu, scházel se řídící výbor, rovněž byly uskuteč-

něny následující vzdělávací akce: 

 22.02.2017 – vzdělávací akce na téma „Zachraň 

život – projektová výuka v rámci předmětů 

STEM" v Planetariu Ostrava, 

 21.09.2017 – vzdělávací workshop v Olomouci 

pro učitele ZŠ a MŠ se zaměřením na digitální 

kompetence (spolupodílení se realizačního týmu 

MAP Přerov),  

 18.10.2017 – workshop s mentoringem na téma 

"Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, se zaměřením zejména na poruchy 

chování žáků", 
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 02. – 03.11.2017 – vzdělávací akce v iQLANDIA 

science center Liberec, 

 22.11.2017 – vzdělávací akce v centru ekologic-

kých aktivit města Olomouce – Sluňákov, o. p. s., 

Horka nad Moravou na téma "Kouzlo materiálů 

– jak propojit polytechnickou výchovu a EV" 

Na účet města přišly v roce 2017 tři zálohy na dotaci 

v celkové výši 1 448 063,55 Kč. Finanční prostředky 

byly čerpány na pořádání vzdělávacích akcí, na platy, 

zákonné odvody, cestovné, nájemné, energie, úklid, 

pronájmy sálů na jednání řídícího výboru realizačního 

týmu. Ostatní výdaje ve výši 281 136,90 Kč byly 

hrazeny z finančních zdrojů města určených na spolu-

financování a předfinancování. Část finančních pro-

středků ve výši 80 500 Kč byla přesunuta na pořízení 

vybavení a IT na odbor vnitřní správy.  

 

Školní stravování 
 

Rozpočet původní:                6 190 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:                6 195 100,00 Kč 

Čerpání:                  6 195 100,00 Kč 

% čerpání:                           100,0 

 

 
 

PO byl zaslán příspěvek na provoz ve výši 6 195 100 

Kč, finanční prostředky na platy a ONIV zasílal KÚ 

přímo na účet ZŠS. Provozní příspěvek byl zcela 

dočerpán. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 

byl zasílán průběžně. Odvod odpisů z nemovitého 

majetku byl nařízen ve 100% výši odpisů za děti 

a žáky školských organizací všech zřizovatelů vytvo-

řených v hlavní činnosti. ZŠS bylo plátcem DPH 

a proto si mohlo uplatnit částečné odpočty. V ZŠS 

probíhala běžná údržba, opravy a revize. Nákup 

strojů na jednotlivé jídelny byl prováděn v průběhu 

2. pololetí např.: 

 kotel elektrický Hranická     108 622,00 Kč 

 kotel elektrický Kozlovská            101 605,25 Kč 

 pánev sklopná elektro Kozlovská    79 549,00 Kč 

 kotel plyn 150 l Želatovská           122 644,00 Kč 

 změkčovač automatický Trávník     54 145,00 Kč 

 konvektomat Retigo Za mlýnem   404 707,00 Kč 

 mycí stroj Trávník      285 643,00 Kč 

 krouhač zeleniny V. Dlážka             63 781,00 Kč 

 salátový bar Kratochvílova              58 400,00 Kč 

 univerzální robot Kratochvílova    148 579,00 Kč 

 plynový kotel V. Dlážka                125 959,00 Kč 

Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 
 

Rozpočet původní:              13 023 700,00 Kč 

Rozpočet upravený:               14 963 100,00 Kč 

Čerpání:                              14 940 928,00 Kč 

% čerpání:                              99,9 
 

MěK byl zaslán příspěvek na provoz a platy bez 

dotací ve výši 13 582 457 Kč (včetně částky na 

odpisy movitého a nemovitého majetku), příspěvek 

do fondu investic byl zaslán ve výši 26 967 Kč na 

spolufinancování investiční dotace, dále MěK 

obdržela dotace viz níže: 
 

Neinvestiční transfer KÚ na regionální funkce MěK  

Dotace    1 166 582,00 Kč 

ÚZ 00 160 

Čerpáno  1 166 582,00 Kč 

Zůstatek               0,00 Kč 

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury ČR 

na roční licenci pro přístup do KTN z grantu Knihovna 

21. století s názvem Rozšíření a aktualizace fondu 

zvukových knih pro zrakově postižené obyvatele  

Dotace         12 000,00 Kč 

ÚZ 34 070 

Čerpáno       12 000,00 Kč 

Zůstatek               0,00 Kč 

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury ČR             

na kooperativní tvorbu a využívání souboru národních 

autorit z grantu VISK 9 – Rozvoj souborného katalogu 

Caslin a souboru národních autorit  

Dotace         90 000,00 Kč 

ÚZ 34 053 

Čerpáno       90 000,00 Kč 

Zůstatek              0,00  Kč 

Investiční transfer Ministerstva kultury ČR 

z programu VISK 3 na rozšíření služeb pro zrakově 

postižené uživatele knihovny na pořízení kamerové 

zvětšovací lupy s hlasovým výstupem  

Dotace       85 000,00 Kč 

ÚZ 34 544 

Čerpáno       62 922,00 Kč 

Zůstatek       22 078,00 Kč 
 

Hospodaření PO k 31.12.2017 

Přehled výsledků hospodaření (VH) a zůstatků fondů 

rezervního (RF), odměn (FO), investičního (IF), 

jmění účetní jednotky (JÚJ) a transferů na pořízení 

majetku (TPM) PO v členění na statutární město Pře-

rov (SM), kraj a doplňkovou činnost (DČ) na jed-

notlivé ZŠ a školská zařízení je uvedeno v závěrečné 

tabulce  
 

Mateřské školy 

V MŠ byl dosažen celkový VH ve výši 230 740,65 

Kč, z toho v HČ 100 000,00 Kč v DČ 130 740,65,00 

Kč, na kraji 0,00 Kč. 

Zůstatky na fondech: RF z VH 249 849,72 Kč, RF 

z ostatních titulů 1 934 560,71 Kč, FO 101 162,61 Kč, 

IF 183 329,32 Kč, JÚJ 10 661 002,24 Kč, TPM 

1 667 130,95 Kč. MŠ žádné pohledávky neevidovaly. 

Nárůst finančních prostředků v RF z ostatních titulů 

byl způsoben naúčtováním zůstatků nedočerpaných 

dotací tzv. šablon. VH v hlavní činnosti (HČ) vyká-

zala MŠ U tenisu, finanční prostředky budou použity 

na odstranění havárie zatékající střechy.  
 

Základní školy 

V ZŠ byl dosažen celkový VH ve výši 792 733,43 Kč, 

z toho v HČ 169 870,57 Kč, v DČ 622 862,86 Kč 

a na kraji 0,00 Kč.  

Zůstatky na fondech: RF z VH 614 129,18 Kč, RF 

z ostatních titulů 3 923 491,69 Kč, FO 253 227,43 Kč, 
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IF 1 034 611,40 Kč, JÚJ 142 887 952,42 Kč, TPM 

54 734 964,20 Kč. Pohledávky za úplaty za ŠD ani 

střediska volného času (SVČ) neevidovala žádná ZŠ. 

VH v HČ vykázala ZŠ Velká Dlážka po provedené 

přefakturaci energií v závěru roku z důvodu závady 

na měřiči elektrické energie, finanční prostředky bu-

dou použity na opravy a údržbu v roce 2018. 
 

Zařízení školního stravování 

V ZŠS byl dosažen celkový VH ve výši 0,00 Kč. 

Zůstatky na fondech: RF z VH 147 052,54 Kč, 

RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 284 000,00 Kč,           

IF 472 283,92 Kč, JÚJ 35 301 108,74 Kč, TPM 

4 421 335,55 Kč. Pohledávky evidovány nebyly.  
 

Městská knihovna 

MěK dosáhla celkového VH ve výši 227 497,00 Kč, 

z toho v HČ 220 997,00 Kč a v DČ 6 500,00 Kč. 

Zůstatky na fondech: RF z VH 239 580,16 Kč, 

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

IF 529 811,27 Kč, JÚJ 399 849,20 Kč, TPM 

209 627,00 Kč.  

MěK obdržela několik dotací, z nichž nejvyšší byla 

na zajištění regionálních funkcí. Neinvestiční dotace 

činily celkem 1 230 482,00 Kč, investiční 85 000 Kč, 

z této částky byla část ve výši 22 078 Kč z důvodu 

nedočerpání vrácena poskytovateli. MěK evidovala 

k 31.12.2017 níže uvedené pohledávky: 

 sankční a ostatní poplatky z AKS Clavia za 224 

čtenáři, běžnými uživateli knihovny  9 457,00 Kč 

 20 dlužníků vedených u právníka    26 148,20 Kč 

 úroky z prodlení za soudní řízení      3 548,94 Kč 

 1 faktura neuhrazená v termínu            145,00 Kč 

Stav pohledávek na podrozvaze činil 84 808,64 Kč, 

z toho hodnota knih 44 558,72 Kč, sankčních a ostat-

ních poplatků 40 249,92 Kč, počet dokumentů 276 

a počet dlužníků 130.  
 

 
 

Celkové zhodnocení hospodaření škol, školských 

zařízení a MěK 
 

V úhrnu dosahovaly PO školství a MěK k 31.12.2017 

celkem VH ve výši 1 250 971,08 Kč, z toho v HČ 

490 867,57 Kč, na kraji 0,00 Kč a v DČ 760 103,51 

Kč. Zůstatky na fondech: RF z VH 1 250 611,60 Kč, 

RF z ostatních titulů 5 858 052,40 Kč, FO 663 490,04 

Kč, IF 2 220 035,91 Kč, JÚJ 189 249 912,60 Kč, 

TPM 61 033 057,70 Kč. V celkovém HV bylo dosa-

ženo zisku.  

V systému účetnictví PO dochází každoročně ke 

změnám. Odbory ekonomiky, sociálních věci a škol-

ství a útvar interního auditu a kontroly zpracovaly 

pro PO vnitřní předpis č. 20/2017, aby bylo v organi-

zacích zřízených městem účtováno jednotným způ-

sobem.  
Ředitelé škol a školských zařízení řádně hospodařili 

s přidělenými provozními prostředky, aktivně zapo-

jovali vlastní zdroje, prostředky získané z darů, dopl-

ňkovou činností, úplatou či naplňováním IF a RF ve 

prospěch nákupu potřebného vybavení nebo oprav 

a údržby, a to včetně investičních. Rovněž se dařilo 

získávat řadu dotací z programů kraje, EU a MŠMT. 

Stejně jako v předchozích letech byla nejvyšší polož-

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

plyn. Tato je však nejen nejvyšší, ale i nejhůře 

předvídatelná. Dosažené úspory byly ponechány na 

opravy a údržbu ZŠ a MŠ, případně na pořízení 

vybavení. 

Pracovnice oddělení, které zajišťovaly financování 

školství ze státního rozpočtu, řešily hlavně úkoly 

vyplývající z nové legislativy. Dále připravovaly prů-

běžně podklady pro přiznání platových postupů 

ředitelů a úpravy platů v návaznosti např. na orga-

nizační změny škol a školských zařízení případně na 

legislativní změny v oblasti platové a také zaštiťo-

valy hodnocení práce ředitelů. Rovněž bylo prove-

deno 1 konkurzní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele MŠ Optiky. 

Náročnou záležitostí byl, jako každoročně, zápis dětí 

do MŠ, kdy se opět potvrdilo, že stav dětí již dosti 

výrazně poklesl. Tento fakt se negativně projevil 

zejména v nedovybírání úplaty za předškolní vzdě-

lávání a tedy i nutném posílení rozpočtů MŠ ve 

2. pololetí. 

Pracovnice zabývající se dotačními programy v ob-

lasti sportu a volného času zpracovávala smlouvy 

pro dotační program roku 2017 podle nových kritérií 

a zároveň kontrolovala vyúčtování dotací za rok 

2016, současně pracovala na novém dotačním pro-

gramu na rok 2018. Rovněž probíhaly průběžné 

kontroly plnění povinností vyplývajících z dotačních 

smluv na rok 2017, dále byl kontrolován v měsíci 

červnu návštěvní řád u Tělocvičné jednoty Sokol 

Přerov. V rámci průběžných kontrol byly zasílány 

výzvy k provedení nápravy. 

V roce 2017 se po dlouhé době podařilo uvolnit 

finanční prostředky na vybavení, hračky a učební 

pomůcky zejména pro MŠ a také na výměnu oken 

v MŠ, čímž by mělo dojít k úsporám za vytápění. 

Rovněž čtyři ZŠ obdržely finanční prostředky zej-

ména na opravy podlah a osvětlení.  

Oddělení se dlouhodobě potýká se špatným stavem 

budov škol a školských zařízení, jedná se o havarijní 

stavy střech, rozvodů vody, tepla, kanalizace, sociál-

ních zařízení, podlahových krytin, chodníků apod. 

Také hřiště ZŠ Za mlýnem, U tenisu, Hranická 

a bohužel i již opravené hřiště ZŠ Velká Dlážka jsou 

ve velmi špatném technickém stavu. Prostředky vy-

tvořené v IF škol z odpisů jsou nedostatečné, u MŠ 

téměř žádné.  
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ZŠS upozorňuje na zastaralé strojové vybavení, 

kterému dochází životnost. Zakoupení nových strojů 

řeší zapojením fondu investic organizace, pokud jsou 

tyto zdroje nedostatečné, žádá o převod prostředků 

z RF. Od výdajů do školství se následně odvíjí např. 

výše úplat za MŠ, ŠD a SVČ a další kalkulace např. 

pronájmů, je tedy třeba i nadále počítat se sníženými 

příjmy v této oblasti. Dále je třeba získávat zdroje 

z vypsaných programů na obnovu a rozvoj. I v roce 

2017 se oddělení intenzivně podílelo na přípravě pod-

kladů pro získání dotací z projektů ITI a také spolu-

prací na přípravě MAP. Rada města schválila, že sta-

tutární město Přerov bude nositelem projektu MAP 

pro rozvoj vzdělávání na území ORP Přerov, který je 

strategickým dokumentem se zaměřením na rozvoj 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 

15 let, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné 

k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na zákla-

dě místní potřebnosti. Rada města Přerova dále 

schválila přípravu projektů spolufinancovaných z ITI 

na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ZŠ. PD 

a rozpočty byly zpracovány na níže uvedené akce: 
ZŠ Svisle  

 rekonstrukce a vybavení jazykové a přírodovědné 

učebny v návaznosti na rozvoj konektivity celé 

školy 

 modernizace učebny školní dílny a vznik ven-

kovní učebny rozšířením školního arboreta 

ZŠ Hranická 

 vznik digitální jazykové laboratoře a vybudování 

experimentální učebny pro výuku fyziky, chemie, 

biologie a environmentální výchovy 

 modernizace učebny školní dílny a vznik ven-

kovní učebny matematiky 

ZŠ Za mlýnem 

 vybudování víceúčelové venkovní učebny 

ZŠ U tenisu 

 celková modernizace odborné učebny fyziky 

 modernizace učebny školní dílny a rozšíření ven-

kovní učebny pro výuku Světa práce – pěstitelství 

ZŠ Trávník 

 centrum pro přírodovědné a jazykové vzdělávání 

ZŠ Želatovská 

 kompletní rekonstrukce a obnova vybavení jazy-

kových učeben 

ZŠ Boženy Němcové 

 vybudování multimediální učebny, rekonstrukce 

jazykové učebny a vznik odborné učebny pro 

fyziku a chemii 

ZŠ Velká Dlážka 

 vznik interaktivní digitální učebny pro výuku 

odborných předmětů 

Oddělení již tradičně prezentovalo akcí Scholar – 

vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků jednotlivých 

ZŠ, rozděleném do 3 kategorií podle věku žáků. Dále 

se, ve spolupráci s TSMPr, podílelo na přípravě slav-

nostního vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru 

a předání cen pro žáky ZŠ a děti MŠ a také na 

přípravě, vyhodnocení a ocenění žáků v rámci vý-

tvarné soutěže Kapka krve ve spolupráci s Transfúzní 

stanicí nemocnice v Přerově. 

Dotační program v oblasti sportu 

Rozpočet původní:               10 800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:              10 993 500,00 Kč 

Čerpání:                              10 993 500,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Dotační program v oblasti volného času 
 

Rozpočet původní:                   404 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   264 000,00 Kč 

Čerpání:                     264 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Dotace v rámci dotačního programu byly průběžně 

zasílány dle uzavřených smluv.  
 

Individuální dotace v oblasti sportu 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                   370 000,00 Kč 

Čerpání:                     370 000,00 Kč 

% čerpání:                             100,0 
 

 
 

Individuální dotace v oblasti volného času 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       5 000,00 Kč 

Čerpání:                         5 000,00 Kč 

% čerpání:                              100,0 
 

Ostatní záležitosti vzdělávání  
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       1 000,00 Kč 

Čerpání:                         1 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Jednalo se o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu 

fondu GAUDEAMUS ve výši 1 000 Kč na zajištění 

organizace dějepisné soutěže studentů gymnázií 

z České a Slovenské republiky.  
 

Střední odborné školy 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                       5 000,00 Kč 

Čerpání:                         5 000,00 Kč 

% čerpání:                            100,0 
 

Dotace pro Střední školu technickou. 
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Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (SVaZ) 

ve své působnosti poskytuje sociální služby podle 

zákonů o sociálních službách, o sociálně právní 

ochraně dětí, o odpovědnosti mládeže za protiprávní 

činy, o soudnictví ve věcech mládeže, o právech 

příslušníků národnostních menšin a dalších platných 

zákonů. 

K 31.12.2017 na oddělení pracovalo 30 zaměstnanců 

včetně vedoucí oddělení, z toho 20 vykonávalo čin-

nost sociálně právní ochrany dětí. V oblasti poskyto-

vání sociálních služeb spolupracovalo se Sociálními 

službami města Přerova (SSMP), PO zřízenou měs-

tem a s dalšími nestátními neziskovými organizacemi 

působícími v sociální a zdravotnické oblasti. 

Výběr z hlavních činností oddělení SVaZ: 

 vykonávalo opatrovnictví osob omezených nebo 

zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo 

k hospodaření s finančními prostředky, u nichž je 

soudem stanovený výkon opatrovnictví městu 

Přerov, 

 provádělo terénní práci v sociálně vyloučených 

lokalitách pro sociální šetření, 

 podílelo se na zajišťování sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a zpracovávalo střednědobé plány rozvoje sociál-

ních služeb v rámci komunitního plánování,  

 vydávalo a evidovalo žádosti o poskytnutí bytů 

v domě s pečovatelskou službou, 

 provádělo sociální šetření k jednotlivým žádostem 

v terénu, 

 vypravovalo pohřby u osamělých nebo nemajet-

ných osob, účastnilo se dědických řízení, vymá-

halo náhrady za vypravené pohřby, 

 zajišťovalo okamžitou pomoc osobám, kterým 

nebyla poskytována sociální služba a nacházely 

se v ohrožení života nebo zdraví, 

 vydávalo žádosti do domova pro seniory v Pře-

rově, poskytovalo poradenství k ostatním domo-

vům pro seniory, 

 zabývalo se problematikou národnostních menšin, 

 poskytovalo a zpracovávalo žádosti o grantový 

program a další finanční dotace pro sociální 

a zdravotnickou oblast, 

 rozhodovalo o ustanovení zvláštního příjemce 

dávky důchodového pojištění, 

 zajišťovalo, vydávalo a evidovalo recepty s mod-

rým pruhem, 

 zajišťovalo pořádání veřejných sbírek městem pro 

sociální nebo zdravotnické účely, 

 zabývalo se dětmi do dosažení zletilosti, tj. 18 let, 

 poskytovalo pomoc dětem při překonávání nepříz-

nivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, 

 zabývalo se dětmi a mladistvými s opakovanými 

poruchami chování závažného rázu, provádělo 

sociální šetření, 

 poskytovalo sociálně-právní poradenství rodičům 

a dalším osobám odpovědným za výchovu a vý-

voj dítěte, pomáhalo při řešení výchovných nebo 

jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 

 sledovalo výkon ústavní a ochranné výchovy, 

dodržování opatření stanovených soudem dle 

zákona o rodině,  

 řešilo problematiku dětí z neúplných rodin, 

nedostatečnou péči o dítě, problematiku dítěte 

zneužívaného, zanedbávaného nebo týraného, 

 sepisovalo návrhy na úpravu práv a povinností 

k nezletilým dětem, 

 přijímalo žádosti a rozhodovalo o svěření dítěte 

k osvojení, do pěstounské péče nebo svěření do 

péče jiné osoby než rodiče, 

 vykonávalo funkci opatrovníka a poručníka, 

 pořádalo preventivní aktivity zaměřené na řešení 

výchovných, sociálních a ostatních problémů, 

 provádělo osvětovou činnost v oblasti prevence 

negativních jevů a nealkoholické toxikomanie. 

 

Příjmová část rozpočtu  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti 

o DPS) 
 

Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               12 000,00 Kč 

Plnění:                                                    14 200,00 Kč 

% plnění:                                                     118,3 
 

Jednalo se o příjmy za jednorázovou náhradu výdajů 

na zaevidování žádosti do domu s pečovatelskou 

službou (DPS). Plnění těchto příjmů nelze odhad-

nout, neboť souvisí s počtem podaných žádostí. Pro 

přijetí do evidence žadatelů byla u každého žadatele 

zjišťována bezdlužnost vůči městu a organizacím 

jím zřízeným či založeným. V průběhu roku bylo 

zaevidováno 71 nových žádostí. 
 

Přehled počtu žádostí do DPS 
 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-

chvílova) 
 

Rozpočet původní:                               330 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             330 000,00 Kč 

Plnění:                                                  292 038,00 Kč 

% plnění:                                                      88,5 
 

Zastupitelstvem bylo schváleno poskytnutí příspěvku 

na 1 oběd pro poživatele starobních a plných inva-

lidních důchodů s trvalým pobytem v Přerově. Jed-

nalo se o částku 2,50 Kč, která v kalkulaci nákladů na 

oběd tvoří výši odpisů majetku; od března došlo ke 
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snížení částky na 1,50 Kč/oběd. Podle počtu vyda-

ných obědů tuto částku ZŠS ul. Kratochvílova mě-

síčně fakturuje městu a následně ji odvede zpět na 

účet zřizovatele. Za I. pololetí bylo odebráno celkem 

74 048 obědů, ve II. pololetí 74 189 obědů.  
 

Přehled počtu odebraných obědů 
 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 
 

Rozpočet původní:                            1 115 800,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 115 800,00 Kč 

Plnění:                                               1 115 564,00 Kč 

% plnění:                                                       100,0 
 

Odvody odpisů nemovitého majetku tvořila PO 

 souladu s platným odpisovým plánem. Odpisy byly 

vypočítány z hodnoty majetku na jednotlivých 

střediscích, finanční částku na odpisy pak organizace 

v odpovídající výši obdržela v příspěvku od zřizo-

vatele a následně odvedla zpět na jeho účet. 

K rozdílu mezi rozpočtem a skutečným plněním ve 

výši 236 Kč došlo z důvodu zaokrouhlování účetní-

ho programu, stejně tak i ve výdajové části rozpočtu. 

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                 24 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               24 000,00 Kč 

Plnění:                                                    15 000,00 Kč 

% plnění:                                                      62,5 
 

Oddělením byly několika podnikatelským subjektům 

na základě vydaného rozhodnutí uděleny sankční 

pokuty za porušení prodeje tabákových výrobků 

a alkoholických nápojů nezletilým osobám dle záko-

na č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před ško-

dami působenými tabákovými výrobky alkoholem 

a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokuty měly být dle dohod hrazeny v mě-

síčních splátkách. Jejich evidenci i správu vede 

odbor ekonomiky.  

 

Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka) 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 9 900,00 Kč 

Plnění:                                                      9 914,00 Kč 

% plnění:                                                     100,1 
 

Oddělení každoročně pořádá na přelomu roku 

veřejnou  sbírku  pod  vánočním  stromem.  Veřejná  

sbírka 2016/2017 byla pořádána pro obecně prospěš-

nou společnost Jsme tady, sídlící v Přerově. Výtěžek 

sbírky byl použit na částečnou úhradu pořízení 

klimatizační jednotky. Konání sbírky proběhlo 

v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách, a její celkové vyúčtování bylo osvědčeno 

Krajským úřadem Olomouckého kraje.  
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 

Plnění:                                                   41 306,00 Kč 

% plnění:                                                     82,6 
 

Jednalo se o příjmy náhrad z ukončených dědických 

řízení po osobách, kterým město zajišťovalo a vypra-

vovalo pohřeb, kdy byly do těchto řízení přihlašo-

vány pohledávky města, tj. náklady za vypravení 

pohřbu. Jednalo se například o příjmy od případných 

dědiců, zůstatky hotovostí na bankovních účtech, 

nevyplacené důchody. Není-li dědiců nebo není-li 

zanechán žádný majetek po zemřelém, je podána 

žádost o náhradu nákladů na Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR. Po vyhodnocení oprávněnosti nároku 

ministerstvo refunduje náklady za vypravení pohřbu.  
 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty) 
 

Rozpočet původní:                                   4 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 4 000,00 Kč 

Plnění:                                                     4 108,00 Kč 

% plnění:                                                       102,7 
 

Jednalo se o příjmy za tržby z prodeje lékařských 

předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej 

omamných a návykových látek (tzv. opiátových 

receptů). Na základě požadavku byly tyto lékařské 

recepty a žádanky prostřednictvím oddělení prodá-

vány oprávněným lékařům za výrobní cenu. Povin-

nost města zabezpečit plynulou distribuci výše 

uvedených předpisů a vytvářet pohotovostní zásobu 

určuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, a vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb., o způsobu 

předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných 

na lékařském předpisu a o pravidlech používání 

lékařských předpisů.  

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
 

Rozpočet původní:                                 25 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 

Plnění:                                                    50 000,00 Kč 

% plnění:                                                       100,0 
 

Příjmy tvořily jednorázové příspěvky za občana 

s trvalým pobytem mimo město Přerov při jeho 

umístění do některého z DPS. V průběhu I. pololetí 

byli umístěni občané z obcí Prasklice a Dřevohos-

tice. Ke každé poskytnuté dotaci byla oddělením 

vyhotovena smlouva. 
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Výdajová část rozpočtu 

 

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 

primární prevence)  
 

Rozpočet původní:                                 18 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               18 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 17 060,19 Kč 

% čerpání:                                                   94,8 
 

Částka byla vyčleněna na realizaci činností a aktivit 

v oblasti zdravotnicko-preventivních akcí pořáda-

ných pro nejširší veřejnost. Město se finančně podí-

lelo na akcích Den prevence diabetu a Stop deku-

bitům pořádaných Nemocnicí v Přerově. Byly poří-

zeny diagnostické proužky do glukometrů a podpo-

řena výroba edukačních a propagačních materiálů. 
 

Pohřebnictví  
 

Rozpočet původní:                               120 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             146 500,00 Kč 

Čerpání:                                                 78 269,00 Kč 

% čerpání:                                                     65,2 
 

Jednalo se o částku vyčleněnou na úhradu nákladů 

za vypravení pohřbu a uložení do společného hrobu 

občana, u kterého nebyl nalezen rodinný příslušník, 

který by pohřeb vypravil a zaplatil, a který zemřel na 

území města Přerova. Pro rok 2017 bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na 

poskytování této služby. V průběhu I. pololetí bylo 

vypraveno a uhrazeno 5 tzv. sociálních pohřbů, ve 

II. pololetí to bylo 6 pohřbů. 
 

Přehled počtu vypravených pohřbů 
 

 

 

Sociální služby města Přerova 
 

Rozpočet původní:                         25 556 900,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        51 768 300,00 Kč 

Čerpání:                                          51 768 064,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

SSMP čerpaly příspěvek na provoz a odpisy v sou-

ladu se schváleným rozpočtem zřizovatele. Na 

základě předkládaných požadavků byl tento měsíčně 

zasílán na účet organizace rozlišován na jednotlivá 

nákladová střediska organizace, a to: 

 městské jesle, 

 pečovatelská služba, 

 denní pobyt, 

 domov pro seniory, 

 domov se zvláštním režimem. 

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu prostřed-

nictvím Olomouckého kraje na základě podepsané 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v souladu se 

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

sáhla pro rok 2017 částky 26 019 400 Kč. 

 

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 36 970,00 Kč 

% čerpání:                                                     92,4 
 

V rámci výkonu státní správy obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností byly orgánem sociálně práv-

ní ochrany dětí finanční prostředky čerpány na úhradu 

poplatků lékařům za vyhotovení zprávy o zdravot-

ním stavu dítěte, na nákup edukačních pomůcek pro 

jednání s dětmi, na krizové nákupy plen, kojenecké 

stravy a základních potravin, na pohoštění v rámci 

pořádaných kulatých stolů se zástupci okresního 

soudu a krajského úřadu a dále na nákup sladkostí 

pro děti umístěné v dětských domovech, kde v sou-

ladu s ustanovením zákona o sociálně právní ochraně 

dětí, mají za povinnost každé 3 měsíce pracovnice 

uskutečnit návštěvu nezletilých dětí umístěných 

v dětských domovech. Dále byly čerpány na akce 

pro děti, kdy bylo uspořádáno sportovní odpoledne 

spojené s turnajem v lukostřelbě a Mikulášské set-

kání spojené s návštěvou kina. 

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:                               345 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             369 200,00 Kč 

Čerpání:                                               335 799,50 Kč 

% čerpání:                                                     91,0 
 

Výdaje byly použity na úhradu služeb advokátní 

kanceláře poskytnutých na základě uzavřené smlou-

vy o právní službě ve věci objektu Chemoprojektu 

(74 113 Kč) a na úhradu části věcné režie (výše 

odpisů DHM) kalkulované ZŠS Přerov v ceně oběda. 

Zastupitelstvo města schválilo poskytování příspěvku 

ve výši odpisu DHM na 1 oběd pro poživatele 

starobních a plných invalidních důchodů s trvalým 

pobytem v Přerově. Jednalo se o částku 2,50 Kč, 

která v kalkulaci nákladů na oběd tvoří výši odpisů 

majetku; od března bylo avizováno snížení částky 

tvořené na odpisy na 1,50 Kč/1 oběd. Podle počtu 

vydaných obědů tuto částku ZŠS měsíčně fakturuje 

městu; po obdržení ji odvede na účet zřizovatele. Za 

rok 2017 bylo odebráno 148 237 obědů. Téměř 95 % 

obědů zajišťovala svým klientům rozvozem pečova-

telská služba. 

Dále byly hrazeny náklady spojené s činností komu-

nitního plánování sociálních služeb na území města 

Přerova. Bylo uskutečněno setkání 3 pracovních 

skupin a zakoupeno drobné pohoštění. 
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Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (Senior taxi) 
 

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Čerpání:                                                          0,00 Kč 

% čerpání:                                                       0,0 
 

Zastupitelstvo města Přerova dne 17.10.2016 schvá-

lilo realizaci služby Senior taxi v Přerově pro obča-

ny s trvalým pobytem na území města, kteří dovršili 

65 let a starších. Náklady na její realizaci jsou vyka-

zovány oddělením vnitřních služeb a personálním. 

 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-

vence 
 

Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 

Čerpání:                                                          0,00 Kč 

% čerpání:                                                       0,0 
 

Finanční prostředky byly určeny na úhradu občerst-

vení spojeného s pořádáním pracovních setkání s ne-

ziskovými organizacemi.  
 

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 

zaměstnanosti (recepty) 
 

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   3 946,00 Kč 

% čerpání:                                                     78,9 
 

Jednalo se o úhradu nákladů za výrobu lékařských 

receptů s modrým pruhem a žádanek na opiáty, 

jejichž evidenci a distribuci mělo oddělení ve své 

kompetenci. Na základě požadavků byly tyto lékařské 

recepty a žádanky prodávány oprávněným lékařům 

za výrobní cenu. 
 

Dotační program v oblasti sociálních věcí a 

zdravotnictví 
 

Rozpočet původní:                            3 384 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          3 349 000,00 Kč 

Čerpání:                                            3 349 000,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Finanční prostředky byly vyčleněny na Dotační 

program vyhlášený městem pro rok 2017 pro oblast 

sociální a zdravotnictví. Pro výběr příjemců byla 

nastavena vnitřní hodnotící kritéria, která výrazně 

zohledňovala podporu poskytovatelům registrova-

ných sociálních služeb. Finanční prostředky byly 

rozděleny na realizaci 61 projektů.  

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva  
 

Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             103 900,00 Kč 

Čerpání:                                               103 914,00 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 

Výtěžek veřejné sbírky, pořádané na přelomu kalen-

dářního roku 2016/2017, ve výši 9 914 Kč byl pou-

žitý na částečnou úhradu klimatizační jednotky pro 

organizaci Jsme tady, o. p. s. Dále byly poskytnuty 

dotace Charita Prostějov (35 000 Kč), Rodinné cen-

trum Sluníčko v Přerově, z. s. (30 000 Kč), Domov 

pro seniory Tovačov, p. o. (18 000 Kč), Sdružení 

Linka bezpečí, Praha (5 000 Kč), Jdeme Autistům 

naproti z. s., Olomouc (3 000 Kč), Oblastní charita 

Kroměříž (dar – 3 000 Kč).  
 

 

Činnost místní správy (SPOD) 
 

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 38 301,00 Kč 

% čerpání:                                                     38,3 
 

Na základě platné metodiky MPSV k možnosti vyu-

žití státní dotace byly finanční prostředky použity na 

úhrady výdajů spojených s pořádáním případových 

konferencí tzv. facilitací a jejich vedení externími 

pracovníky. Na poskytování uvedené služby byla 

uzavřena rámcová smlouva a vázána rozpočtovaná 

částka 100 000 Kč. Dotace na výkon sociálně právní 

ochrany dětí byla primárně využita na úhradu mzdo-

vých nákladů pracovnic orgánu SPOD, dále na jejich 

vzdělávání a úhradu provozních nákladů. 
 

Finanční vypořádání minulých let  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             108 200,00 Kč 

Čerpání:                                               108 238,82 Kč 

% čerpání:                                                   100,0 
 

Jednalo se o nevyčerpaný zůstatek státního příspěvku 

na výkon pěstounské péče z roku 2016. V souvislosti 

s ukončením původně uzavřených dohod o výkonu 

pěstounské péče nebyl pro rok 2017 přiznán žádný 

státní příspěvek, proto byly finanční prostředky 

odeslány jako vratka zpět Úřadu práce v Olomouci. 

javascript:window.close()
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Oddělení sociální prevence a pomoci 
 

Oddělení vykonávalo na úseku přenesené působnosti 

činnosti na základě příslušných ustanovení zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů. Na úseku přenesené i samo-

statné působnosti pak činnosti na základě zákonů 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a to v následujících kate-

goriích:  

 poskytovalo sociální a odborné poradenství ze-

jména při sociálních událostech, jako je zdravot-

ní postižení nebo duševní onemocnění, závislost 

na péči jiné osoby, péče o osobu závislou na péči 

jiné osoby, sociální vyloučení v důsledku chu-

doby, nemoci apod., 

 vyhledávalo klienty v jejich přirozeném prostředí 

a poskytovalo komplexní činnosti přímé sociální 

práce na základě individuálních potřeb jednot-

livců i skupin, spočívající zejména v posouzení 

životní situace klienta, individuálním plánování 

cílů a kroků vedoucích k jejich naplnění, realizaci 

přímé sociální práce s klientem zaměřené na jeho 

změnu a zplnomocnění k tomu, aby sám dokázal 

ovlivňovat své sociální prostředí a měnit pod-

mínky svého života. S ohledem na specifické pod-

mínky v daném regionu je stále patrný vzrůstající 

zájem o tyto služby, 

 realizovalo osvětové a preventivní aktivity s cílem 

předcházet vzniku nepříznivých životních situací 

občanů a omezení sociálně patologických jevů ve 

společnosti formou odborných motivačních před-

nášek a besed.  
 

Oddělení dále vykonávalo tyto činnosti: 

 vydávalo a evidovalo parkovací průkazy náleže-

jící držitelům průkazů ZTP, ZTP/P 

 spolupracovalo s jinými státními, samosprávnými 

či neziskovými institucemi v oblasti nastavení 

a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě, 

 podílelo se na vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče na daném území a pro uspokojo-

vání potřeb jeho občanů, včetně tvorby koncepcí 

sociální politiky na daném území, 

 zjišťovalo potřeby poskytování sociálních služeb 

osobám nebo skupinám osob na svém území, spo-

lupracovalo s dalšími obcemi, kraji a poskytova-

teli sociálních služeb při zprostředkování pomoci 

osobám, popřípadě zprostředkovávalo kontakt 

mezi poskytovatelem a osobou,  

 vykonávalo činnosti zvláštního příjemce dávek 

pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory 

a nemocenského pojištění, na základě jeho usta-

novení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, 

 podílelo se na realizaci protidrogové politiky na 

svém území,  

 zajišťovalo osobám, kterým nebyla poskytována 

sociální služba a byly v takové situaci, kdy nepo-

skytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život 

nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné 

formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu, 

 uzavíralo darovací smlouvy s fyzickou nebo 

právnickou osobou jako dárcem a statutárním 

městem Přerov jako obdarovaným, jejímž před-

mětem bylo bezplatné převedení vlastnického 

práva k movité věci za účelem jejího použití jako 

materiální pomoci z Městského sociálního šat-

níku osobám ohroženým sociálním vyloučením, 

 uzavíralo darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako dárcem a fyzickou osobou 

jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplat-

né převedení vlastnického práva k movité věci za 

účelem jejího použití jako materiální pomoci 

obdarovanému z Městského sociálního šatníku, 

 vydávalo informace pověřeného obecního úřadu 

dle ustanovení § 35a odst. 1 zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozděj-

ších předpisů,  

 zajišťovalo podklady ve věci podání žádosti o vy-

dání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje 

oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádou-

cích jevů dle ustanovení § 33d odst. 1 zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 podávalo žádosti o státní účelové dotace na vý-

kon sociální práce, zajišťovalo jejich finanční 

vypořádání a vyúčtování v souladu s příslušnou 

metodikou poskytovatele, 

 připravovalo podklady ve věci vydání potvrzení 

obce o výkonu činnosti ve veřejném zájmu a vy-

dávalo doporučení obce, 

 zabezpečovalo sociální projekty „Krizové bydle-

ní“ a „Tréninkové bydlení“. 

 

Příjmová část rozpočtu: 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     38 600,00 Kč 

Plnění:                       38 600,00 Kč 

% plnění:                           100,00 
 

Jednalo se o zprostředkování reklamy společnosti 

GEMINI oční klinika a. s. a společnosti Teplo Přerov 

a. s. na akci „Senior symposium 2017“. 

 

Výdajová část rozpočtu: 
 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-

vence 
 

Rozpočet původní:        61 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:      138 400,00 Kč 

Čerpání:        138 312,00 Kč 

% čerpání:                             99,9 
 

Finanční prostředky byly použity na zabezpečení 

akce „Senior symposium 2017. Jednalo se o náklady 

na pronájem sálu, kulturní vystoupení, zabezpečení 

ozvučení, videoprojekcí, květinové a věcné darů, 

pohoštění přednášejících, vystupujících a účastníků 

akce. Částka 21 780 Kč byla použita na úhradu 

nákladů za provedení externího auditu k poskytnutí 
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finančních prostředků z účelové dotace na výkon 

sociální práce. 

 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-

nům sociálně nepřizpůsobivým: 
 

Rozpočet původní:                     10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     30 000,00 Kč 

Čerpání:                       24 144,00 Kč 

% čerpání:                             80,5 
 

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

novení § 92 písm. a) stanoví Obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností zajistit osobě, které není 

poskytována sociální služba, a je v takové situaci, 

kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její 

život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo 

jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. Místní 

příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného 

pobytu osoby. Dále byly finanční prostředky použity 

na zajištění dostupnosti MŠ, ZŠ a SŠ z ubytoven 

v Dluhonské ulici. Konkrétně na vyřízení a 

zakoupení průkazů IDSOK na slevu jízdného a 

časového jízdného u společnosti ARRIVA 

MORAVA a. s. v rámci akce „Dluhonské mosty“. 

Bylo zakoupeno 30 čtvrtletních žákovských jízdenek 

pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ a 11 čtvrtletních jízdenek pro 

rodiče dětí maximálně do 2. ročníku ZŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 

sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální šatník) 

 

Rozpočet původní:                     29 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                     29 000,00 Kč 

Čerpání:                       17 094,00 Kč 

% čerpání:                             58,9 
 

Finanční prostředky byly použity na platy zaměst-

nanců – údržbářů a jejich sociální a zdravotní pojiš-

tění za období 12/2016 – 11/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství 



mateřské školy
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec
příspěvku na provoz

 výsledek hosp. 

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn

rezervní fond 
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 Přerov, Máchova 14 301 1 140 097,00 213 197,40 7 280,00 7 280,00 1 500,00 5 780,00

 Přerov, Dvořákova 23 302 977 044,00 236 664,00 900,00 900,00 180,00 720,00

 Přerov, Komenského 25 305 1 043 037,00 197 439,60 48 400,00

 Přerov, Kouřílkova 2 306 2 667 053,00 325 612,80 874,00 874,00 174,00 700,00

 Přerov, Kratochvílova 19 307 991 281,00 244 398,20 51 204,65 51 204,65 10 239,33 40 965,32

 Přerov, Lešetín 5 308 1 309 606,00 209 027,40 2 320,00 2 320,00 464,00 1 856,00

 Přerov, Optiky 14 309 1 200 642,00 301 393,00 48 642,00 48 642,00 9 728,00 38 914,00

 Přerov, U tenisu 2 313 1 848 128,00 274 317,60 100 000,00 4 900,00 104 900,00 980,00 103 920,00

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 1 389 631,00 244 874,40 4 480,00 4 480,00 880,00 3 600,00

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 1 832 476,00 283 608,00 65 315,00 6 000,00 6 000,00 1 200,00 4 800,00

 Přerov - Újezdec, p.o., Hlavní 61 318 980 850,00 292 464,00 4 140,00 4 140,00 1 500,00 2 640,00

 ZŠ J.A. Komenského a MŠ,

 Přerov - Předmostí,  Hranická 14
348 2 841 802,00 40 000,00 430 710,00

 celkem za MŠ 18 221 647,00 2 561 603,40 845 818,00 100 000,00 130 740,65 230 740,65 26 845,33 203 895,32
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předfinancování 

škol v přírodě

příděly do IF

nad rámec
příspěvku na provoz

 výsledek hosp. 

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn

rezervní fond 

město

 ZŠ J.A. Komenského a MŠ,

 Přerov - Předmostí,  Hranická 14
348 2 668 824,00 1 027 476,00 56 242,68 56 242,68 5 624,27 50 618,41

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 491 914,00 631 980,00 25 869,00 25 869,00 5 173,00 20 696,00 600 158,00

 Přerov, Trávník 27 349 2 936 466,00 1 757 002,00 123 119,00 123 119,00 5 000,00 118 119,00 696 000,00

 Přerov, Svisle 13 342 2 251 723,00 675 055,20 99 995,00 64 341,50 64 341,50 12 868,30 51 473,20 270 000,00

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 3 045 207,00 361 989,00 130 711,50 130 711,50 2 000,00 128 711,50

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 3 173 701,00 820 641,60 169 870,57 88 065,86 257 936,43 10 000,00 247 936,43

 Přerov, Želatovská 8 337 2 109 186,00 1 066 129,00 23 723,32 23 723,32 4 745,00 18 978,32

 Přerov, U tenisu 4 340 2 971 644,00 920 570,40 110 790,00 110 790,00 22 158,00 88 632,00 364 000,00

 celkem za ZŠ 21 648 665,00 7 260 843,20 99 995,00 169 870,57 622 862,86 792 733,43 67 568,57 725 164,86 1 930 158,00

*) mimo výše uvedené  dotace - Místní akční plán 1 448 063,55 Kč
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financ. ozdr. 

pobytů 
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zařízení školního 

stravování

příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec
příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn

rezervní fond 

město

 Přerov, Kratochvílova 30 370 6 195 100,00

knihovna
příspěvek

na provoz
dotace

příděly do IF

nad rámec
příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  

město

výsledek hosp.              

- doplň. činnost

celkem

výsledek hosp.
fond odměn

rezervní fond 

město

 Městská knihovna, p. o.

 Žerotínovo nám 36
502 13 582 457,00 1 331 504,00 26 967,00 220 997,00 6 500,00 227 497,00 227 497,00

*) dotace Měk neivestiční 1 268 582 Kč a investiční původně poskytnuto 85 000 Kč, vratka 22 078 Kč zůstatek 62 922 Kč

 Celkem za oddělení školství

 a mládeže
x 59 647 869,00 11 153 950,60 972 780,00 490 867,57 760 103,51 1 250 971,08 94 413,90 1 156 557,18

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství
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SML/0570/2017  MG Bike Team, z. s. 12 000,00 16.1.2018

SML/0571/2017
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub,

 pobočný spolek SPMS
45 000,00 31.1.2018

SML/0572/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 15 000,00 20.12.2017

SML/0573/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 36 000,00 11.12.2017

SML/0574/2017  KMK Zubr Přerov, z. s. 43 000,00 24.1.2018

SML/0575/2017  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s. 435 000,00 11.1.2018

SML/577/2017  HC ZUBR Přerov z. s. 4 200 000,00 18.1.2018

SML/0578/2017  Karate Přerov, z. s.  43 000,00 23.1.2018

SML/0579/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  76 000,00 31.1.2018

SML/0580/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  41 000,00 31.1.2018

SML/0581/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  66 000,00 31.1.2018

SML/0582/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  35 000,00 31.1.2018

SML/0583/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  15 000,00 31.1.2018

SML/0584/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  20 000,00 31.1.2018

SML/0585/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 15.12.2017

SML/0586/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 15.12.2017

SML/0587/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 50 000,00 15.12.2017

SML/0588/2017  TJ Sokol Újezdec z. s. 22 300,00 15.1.2018

SML/0589/2017  SK BADMINTON Přerov, z. s. 43 000,00 30.1.2018

SML/0590/2017  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 43 000,00 31.1.2018

SML/0591/2017  TK PRECHEZA Přerov z. s. 611 000,00 18.1.2018

SML/0592/2017  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 4 000,00 31.1.2018

SML/0593/2017  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 3 000,00 29.1.2018

SML/0594/2017  Volejbal Přerov, z. s. 658 000,00 26.7.2017

SML/0595/2017  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 35 000,00 15.1.2018

SML/0596/2017  Fantasy Přerov z. s. 55 000,00 29.1.2018

SML/0597/2017  FBC Přerov, z. s. 343 000,00 22.1.2018

SML/0598/2017  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 17 000,00 26.1.2018

SML/0599/2017  Duha Klub Dlažka 75 000,00 29.1.2018

SML/0600/2017  Sportovní klub Žeravice, spolek 85 000,00 30.1.2018

SML/0601/2017  Veslařský klub Přerov, z. s. 110 000,00 30.1.2018

SML/0602/2017  Šachový klub Vinary, z. s. 3 000,00 30.1.2018

SML/0603/2017  NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. 78 000,00 23.1.2018

SML/0604/2017  Klub vodního póla Přerov 75 000,00 31.1.2018

SML/0605/2017  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 20 000,00 29.1.2018

SML/0606/2017  LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR 32 000,00 29.1.2018

SML/0607/2017  1. FC Viktorie Přerov z. s. 811 000,00 31.1.2018

SML/0608/2017  Sportovní klub sebeobrana a kickboxing Přerov, z. s. 2 200,00 24.1.2018

Dotační program na podporu oblasti sportu

číslo sml.     název dotace celkem vráceno
vyúčtování 

podáno dne
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SML/0609/2017  JUDO SK Přerov, z. s. 12 000,00 31.1.2018

SML/0610/2017  Fitness AVE Přerov 43 000,00 26.1.2018  

SML/0611/2017  DRAGON FORCE PŘEROV 20 000,00 31.1.2018

SML/0612/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 5 000,00 29.1.2018

SML/0613/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 40 000,00 29.1.2018

SML/0614/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z .s. 41 000,00 29.1.2018

SML/0615/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 33 000,00 29.1.2018

SML/0616/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 205 000,00 29.1.2018

SML/0617/2017  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 20 000,00 18.1.2018

SML/0618/2017  TBS Přerov, z. s. 46 000,00 31.1.2018

SML/2685/2017  Volejbal Přerov, z. s. 658 000,00 30.1.2018

SML/0619/2017  KMK Zubr Přerov, z. s. 19 000,00 24.1.2018

SML/0620/2017  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s. 65 000,00 11.1.2018

SML/0621/2017  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 27 000,00 30.1.2018

SML/0622/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  19 000,00 31.1.2018

SML/0623/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  400 000,00 31.1.2018

SML/0624/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 200 000,00 11.1.2018

SML/0625/2017  TJ Sokol Újezdec z. s. 24 000,00 15.1.2018

SML/0626/2017  TK PRECHEZA Přerov z. s. 30 000,00 18.1.2018

SML/0627/2017  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 10 000,00 31.1.2018

SML/0628/2017  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 9 000,00 29.1.2018

SML/0629/2017  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 10 000,00 23.1.2018

SML/0630/2017  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 17 000,00 26.1.2018

SML/0631/2017  Duha Klub Dlažka 25 000,00 29.1.2018

SML/0632/2017  Sportovní klub Žeravice, spolek 100 000,00 30.1.2018

SML/0633/2017  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 19 000,00 14.12.2017

SML/0634/2017  1. FC Viktorie Přerov z. s. 65 000,00 31.1.2018

SML/0635/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 65 000,00 29.1.2018

SML/0636/2017  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 16.1.2018

SML/0637/2017  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 16.1.2018

SML/0638/2017  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 16.1.2018

SML/0639/2017  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 16.1.2018

SML/0640/2017
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub,

 pobočný spolek SPMS
5 000,00 8.1.2018

SML/0641/2017
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub,

 pobočný spolek SPMS
8 000,00 31.7.2017

SML0642/2017  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 18 000,00 30.1.2018

SML/0643/2017  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 25 000,00 30.1.2018

SML/0644/2017  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 46 000,00 30.1.2018

SML/0645/2017  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 2 000,00 19.5.2017

SML/0646/2017  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s.  55 000,00 2.11.2017

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0647/2017  TEMPISH in-line z. s. 3 500,00 31.1.2018

SML/0648/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  4 500,00 31.1.2018

SML/0649/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  4 000,00 31.1.2018

SML/0650/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  10 000,00 31.1.2018

SML/0651/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  4 000,00 31.1.2018

SML/0652/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  3 000,00 31.1.2018

SML/0653/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  3 500,00 31.1.2018

SML/0654/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  4 000,00 31.1.2018

SML/0655/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  3 000,00 31.1.2018

SML/0656/2017  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek  6 000,00 31.1.2018

SML/0657/2017  NADAČNÍ FOND MAMUT 6 000,00 30.10.2017

SML/0658/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 15.12.2017

SML/0659/2017  KSK Limit, z. s. 5 000,00 29.1.2018

SML/0660/2017  SK BADMINTON Přerov, z. s. 3 000,00 30.1.2018

SML/0661/2017  TK PRECHEZA Přerov z. s. 20 000,00 18.1.2018

SML/0662/2017  TK PRECHEZA Přerov z. s. 25 000,00 18.1.2018

SML/0663/2017  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 2 000,00 31.1.2018

SML/0664/2017  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 2 000,00 31.1.2018

SML/0665/2017  Volejbal Přerov, z. s. 28 000,00 30.1.2018

SML/0666/2017  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 3 000,00 15.1.2018

SML/0667/2017  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 3 000,00 15.1.2018

SML/0668/2017  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 9 000,00 31.1.2018

SML/0669/2017  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 5 000,00 7.12.2017

SML/0670/2017  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 25 000,00 7.12.2017

SML/0671/2017  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 20 000,00 7.12.2017

SML/0672/2017  FBC Přerov, z. s. 4 500,00 22.1.2018

SML/0673/2017  Jiří Bůžek 5 000,00 31.1.2018 5 000,00

SML/0674/2017  Duha Klub Dlažka 8 000,00 29.1.2018

SML/0675/2017  Duha Klub Dlažka 20 000,00 29.1.2018

SML/0676/2017  Duha Klub Dlažka 15 500,00 29.1.2018

SML/0678/2017  Kynologický klub Přerov, z. s. 3 500,00 8.12.2017

SML/0679/2017  Kynologický klub Přerov, z. s. 3 000,00 8.12.2017

SML/0680/2017  1. FC Viktorie Přerov z. s. 4 000,00 30.1.2018 4 000,00

SML/0681/2017  1. FC Viktorie Přerov z. s. 10 000,00 30.1.2018 10 000,00

SML/0682/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 5 000,00 29.1.2018

SML/0683/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 8 000,00 29.1.2018

SML/0684/2017  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 6 000,00 29.1.2018

SML/0685/2017  MORAVIAN DRAGONS 20 000,00 29.1.2018

SML/0686/2017  TBS Přerov, z. s. 3 000,00 28.12.2017

SML/0687/2017  TBS Přerov, z. s. 6 000,00 28.12.2017

 C E L K E M 10 993 500,00 19 000,00

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0691/2017  KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. 3 500,00 17.1.2018

SML/0692/2017  KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. 3 000,00 17.1.2018

SML/0693/2017  Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přerov 12 000,00 23.1.2018

SML/0694/2017
 Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala Přerov,

 z. s.
6 500,00 29.1.2018

SML/0695/2017  Mykologický spolek Přerov 5 500,00 24.1.2018

SML/0696/2017  Český kynologický svaz ZKO Přerov II. - 463 4 000,00 16.1.2018

SML/0697/2017  KČT, odbor SK Přerov 4 500,00 24.1.2018

SML/0698/2017  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 8 000,00 29.1.2018

SML/0699/2017  Horolezecký oddíl Base Camp z.s. 4 500,00 31.1.2018

SML/0700/2017  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 5 000,00 29.1.2018

SML/0701/2017  Duha Klub Rodinka 8 000,00 31.1.2018

SML/0702/2017
 "Moravský ornitologický spolek - středomoravská

 pobočka ČSO"
12 000,00 31.1.2018

SML/0703/2017  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 5 000,00 31.1.2018

SML/0704/2017  Duha Klub Dlažka 30 000,00 29.1.2018

SML/0705/2017  Tenisový klub Přerov, spolek 14 000,00 30.1.2018

SML/0706/2017  KLUBOUŠKO, o. s. 10 000,00 30.1.2018

SML/0707/2017  Adéla Kratochvilová 20 000,00 31.1.2018

SML/0708/2017  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 5 000,00 29.1.2018

SML/0709/2017
 Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala Přerov,

 z. s.
14 500,00 29.1.2018

SML/0710/2017  Radioklub OK2KJU Přerov, pobočný spolek 5 000,00 17.1.2018

SML/0712/2017  Taneční škola Duckbeat, z. s. 15 000,00 26.1.2018

SML/0713/2017  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 000,00 18.1.2018

SML/0714/2017  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 18.1.2018

SML/0715/2017  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 18.1.2018

SML/0717/2017  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 500,00 18.1.2018

SML/0718/2017  KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. 3 000,00 17.1.2018

SML/0719/2017  KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. 3 000,00 17.1.2018

SML/0720/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 4 500,00 11.12.2017

SML/0721/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 3 500,00 30.6.2017

SML/0722/2017  Mykologický spolek Přerov 8 000,00 24.1.2018

SML/0723/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 5 000,00 13.11.2017

SML/0724/2017  Base Area s. r. o. 4 500,00 31.1.2018

SML/0725/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 500,00 15.12.2017

SML/0727/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 500,00 15.12.2017

SML/0728/2017  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 2 500,00 29.1.2018

SML/0729/2017  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 2 500,00 29.1.2018

dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno    názevčíslo sml.

Dotační program na podporu oblasti volného času
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SML/0730/2017

 SCHOLA education - zařízení pro další vzdělávání

 pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

 s. r. o.

5 500,00 29.12.2017

SML/0732/2017

 SCHOLA education - zařízení pro další vzdělávání

 pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

 s. r. o.

6 500,00 29.12.2017

SML/0733/2017  KLUBOUŠKO, o. s. 2 000,00 30.1.2018

SML/0734/2017  KLUBOUŠKO, o. s. 1 000,00 30.1.2018

 C E L K E M 264 000,00

SML/1663/2017  SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov 15 000,00 22.8.2017

SML/2194/2017  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 15.12.2017

SML/2744/2017  Českomoravský svaz hokejbalu 5 000,00 19.1.2018

SML/3113/2017  FBC Přerov, z. s. 340 000,00 18.10.2017

SML/3356/2017  Veslařský klub Přerov, z. s. 5 000,00 30.1.2018

SML/3355/2017  Jan Vojtek 5 000,00 8.1.2018

SML/1581/2017  Nadační fond GAUDEAMUS (dar) 1 000,00

SML/2599/2017  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (dar) 5 000,00

 C E L K E M 381 000,00

 

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0525/2017  Spolusetkávání Přerov, z. ú. 210 000,00 16.1.2018

SML/0526/2017
 Svaz tělesně postižených v ČR z. s.

 místní organizace Přerov
320 000,00 29.1.2018

SML/0527/2017  Středisko sociální prevence Olomouc, přísp. org. 10 000,00 11.1.2018

SML/0528/2017  Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 21 000,00 19.1.2018

SML/0529/2017
 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

 postižením Ostrava, příspěvková organizace
3 000,00 31.1.2018

SML/0530/2017
 Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu z. s.
125 000,00 21.1.2018

SML/0531/2017  Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 60 000,00 29.1.2018

SML/0532/2017  Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 100 000,00 29.1.2018

SML/0533/2017
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 České republiky, zapsaný spolek
35 000,00 31.1.2018

SML/0534/2017
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 České republiky, zapsaný spolek
35 000,00 31.1.2018

SML/0535/2017  Oblastní charita Přerov 100 000,00 31.1.2018

SML/0536/2017  Oblastní charita Přerov 60 000,00 31.1.2018

SML/0537/2017  Oblastní charita Přerov 70 000,00 31.1.2018

SML/0538/2017  Oblastní charita Přerov 520 000,00 31.1.2018

SML/0539/2017  Oblastní charita Přerov 55 000,00 31.1.2018

SML/0540/2017  P-centrum, spolek 45 000,00 30.1.2018

SML/0542/2017  Člověk v tísni, o. p. s. 25 000,00 31.1.2018

SML/0543/2017  Člověk v tísni, o. p. s. 25 000,00 31.1.2018

SML/0545/2017  Armáda spásy v ČR, z. s. 55 000,00 25.1.2018

SML/0546/2017  Armáda spásy v ČR, z. s. 335 000,00 25.1.2018

SML/0547/2017
 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,

 příspěvková organizace
39 000,00 29.1.2018

SML/0548/2017  Duševní zdraví, o. p. s. 135 000,00 31.1.2018

SML/0550/2017  Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 20 000,00 18.1.2018

SML/0551/2017  Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková org. 12 000,00 26.1.2018

SML/0552/2017  Jsme tady, o. p. s. 125 000,00 31.1.2018

SML/0553/2017  o. s. KAPPA-HELP 55 000,00 29.1.2018

SML/0554/2017  o. s. KAPPA-HELP 45 000,00 29.1.2018

SML/0558/2017  o. s. KAPPA-HELP 60 000,00 29.1.2018

SML/0560/2017  o. s. KAPPA-HELP 60 000,00 29.1.2018

SML/0563/2017  NADĚJE 3 000,00 12.1.2018

SML/0564/2017  DC 90 o. p. s. 3 000,00 11.1.2018

SML/0566/2017  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 3 000,00 23.1.2018

SML/0568//2017  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., 35 000,00 29.1.2018

Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/0569/2017  Hospic na Svatém Kopečku 10 000,00 29.9.2017

SML/0983/2017
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

 v ČR, z.s. Klub KORÁLEK 
5 000,00 23.1.2018

SML/0984/2017  Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Přerov 5 000,00 25.1.2018

SML/0985/2017
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace SPCCH 3
5 000,00 23.1.2018

SML/0986/2017
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.

 okresní organizace
5 000,00 23.1.2018

SML/0987/2017
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov 2
5 000,00 31.1.2018

SML/0988/2017  Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z. p. s. 5 000,00 24.10.2017

SML/0989/2017
 KROUŽEK - Spolek sluchově a komunikačně

 znevýhodněných
5 000,00 25.1.2018

SML/0990/2017
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov
5 000,00 16.1.2018

SML/0991/2017  SNADNO, z. s. Přerov 5 000,00 22.1.2018

SML/0992/2017  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 98 000,00 24.1.2018

SML/0993/2017  Mamma HELP, z. s. 20 000,00 25.1.2018

SML/0994/2017  DUHA Klub Rodinka 12 000,00 31.1.2018

SML/0995/2017  Maltézská pomoc, o. p. s. 30 000,00 31.1.2018

SML/0996/2017  KLUB STOMIKŮ O. S. PŘEROV 5 000,00 29.1.2018

SML/0997/2017  Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 10 000,00 24.1.2018

SML/0998/2017

 Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu z.s.,

 pobočný spolek vozíčkáři Přerov

5 000,00 29.1.2018

SML/0523/2017  Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov 120 000,00 31.1.2018

SML/1066/2017  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., 70 000,00 29.1.2018

SML/1078/2017  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 9 000,00 11.12.2017

SML/1079/2017
 Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu z. s.
5 000,00 29.1.2018

SML/1080/2017
 Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním

 postižením přerovského regionu z. s.
5 000,00 29.1.2018

SML/1081/2017  Duševní zdraví, o. p. s. 10 000,00 31.1.2018

SML/1082/2017  Jsme tady, o. p. s. 10 000,00 31.1.2018

SML/1083/2017  Jsme tady, o. p. s. 16 000,00 31.1.2018

SML/1084/2017  o. s. KAPPA-HELP 45 000,00 29.1.2018

SML/1085/2017  o. s. KAPPA-HELP 20 000,00 29.1.2018

 C E L K E M 3 349 000,00

 

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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SML/1739/2017  Domov pro seniory Tovačov, přísp.org. 18 000,00 22.1.2018

SML/2191/2017  Jdeme Autistům Naproti z. s. 3 000,00 22.11.2017

SML/2398/2017  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 30 000,00 29.1.2018

SML/2883/2017  Oblastní charita Kroměříž (dar) 3 000,00

SML/2887/2017  Sdružení Linka bezpečí 5 000,00 18.1.2018

SML/3828/2017  Charita Prostějov 35 000,00 29.1.2018

 Jsme tady, o. p. s. (veřejná sbírka) 9 914,00

 C E L K E M 103 914,00

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 

podáno dne
vráceno
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Odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu byl členěn na 4 oddělení, 

v nichž bylo zařazeno celkem 58 zaměstnanců, 

včetně vedoucí odboru. Náplní odboru byl z největší 

části výkon státní správy, částečně vykonával i samo-

správné činnosti, zejména však zajišťoval služby pro 

občany. Jmenovitě lze uvést např. Czech Point (ově-

řený výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchod-

ního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, 

z bodového systému hodnocení řidičů atd.), ověřo-

vání listin a podpisů, vydávání občanských průkazů, 

cestovních a matričních dokladů, řidičských průkazů, 

vedení registru řidičů, projednávání přestupků, vydá-

vání živnostenských oprávnění. Prioritou byla orien-

tace na klienty, snaha zlepšit dostupnost poskytova-

ných služeb, zvýšit možnosti využití moderních způ-

sobů obsluhy občana (elektronické systémy) a tyto 

dále rozšiřovat i na další úseky. 

 

Oddělení evidenčně správních agend a matriky 
 

 zabezpečovalo komplexní výkon státní správy 

v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů 

(OP) a cestovních dokladů,  

 zabezpečovalo výkon státní správy v oblasti 

Czech Point, vidimace a legalizace,  

 zabezpečovalo komplexní výkon státní správy 

v rozsahu působnosti matričního úřadu magistrátu 

územně nečleněného statutárního města a obec-

ního úřadu obce s rozšířenou působností,  

 podílelo se na zabezpečení voleb a referend, 

především vedlo stálý a zvláštní seznam voličů 

a podílelo se na přípravě a tisku výpisů z nich, 

vydávalo voličské průkazy a vedlo jejich eviden-

ci, spolupracovalo na přípravě seznamů voličů 

s obcemi ve svém správním území a vydávalo OP 

v souvislosti s výkonem volebního práva.  

Odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 

(58) 

(do 31.05.2010 – 36) 

( 

 

 

  

vedoucí odboru 

(1) 

oddělení  

evidenčně správních 

agend a matriky 

 
Sídlo: Horní nám. 10, nám. TGM 16       

(17) 

oddělení 

dopravně správních 

agend 
 

Sídlo: nám. TGM 16    
(21) 

oddělení 

 obecní živnostenský 

úřad 
 

Sídlo: Smetanova 7 
(10) 

oddělení 

 přestupků 

 
 

Sídlo: Smetanova 7          
(9) 
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Pracoviště OP a cestovních dokladů má aktuálně 

k dispozici 3 foto kabiny pro podání žádostí o OP 

a cestovní pasy, 1 výdejové pracoviště a 1 pracoviště 

pro nahlášení ztráty nebo odcizení OP a pro poskyt-

nutí osobních údajů občanům. Tento stav byl plně 

vyhovující, neboť čekací doby při odbavování občanů 

při vyřizování osobních dokladů jsou průměrně v řá-

dech několika minut. Od roku 2016 nahradilo vydá-

vání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů 

a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. Blesků, 

které se vydávaly na počkání, vydávání cestovních 

pasů ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. I když bylo 

vydání tohoto cestovního pasu spojeno s výrazně 

vyšším správním poplatkem, zvýšil se počet těchto 

vydaných cestovních pasů v roce 2017 téměř o třetinu 

oproti roku 2016. K celkovému navýšení došlo také 

u žádostí o vydání cestovního pasu. 

Pracoviště OP provozuje mobilní pracoviště (off-line 

procesy), kterým zabezpečuje nabírání žádostí o OP 

u imobilních občanů a také pro následné předání vy-

hotovených OP těmto občanům. V roce 2017 bylo 

uskutečněno 60 výjezdů k imobilním občanům v ce-

lém správním obvodu obecního úřadu obce s rozší-

řenou působností Přerov, při nichž bylo nabráno 228 

žádostí o OP a předáno 267 vyhotovených OP. Také 

pracovištěm ohlašovny pobytu bylo uskutečněno 12 

výjezdů k těmto občanům, a to z důvodů provedení 

legalizace (ověření pravosti podpisu) nebo změny 

trvalého pobytu. 

Od 01.01.2017 se na provozovatele hazardních her 

vztahuje podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, (dále jen Zákon o některých 

opatřeních) povinnost provádět identifikaci klientů 

před navázáním obchodního vztahu. Tuto zprostřed-

kovanou identifikaci již od roku 2008 až do konce 

roku 2016 dle zákona provádělo pracoviště matriky. 

Od 01.01.2017 ji nově měla dle zákona provádět také 

kontaktní místa veřejné zprávy, tedy Czech Pointy, 

nicméně příslušné formuláře v systému Czech Point 

nebyly k tomuto datu připraveny. K nastavení potřeb-

ných formulářů Ministerstvem vnitra došlo od 

01.04.2017 a od tohoto data také pracoviště ohlašov-

ny pobytu a Czech Point začalo provádět identifikace 

podle § 10 zákona o některých opatřeních. Vydaná 

listina o identifikaci má vždy formu veřejné listiny, 

tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který 

požívá zvláštní ochrany. 

Pracoviště matriky se podílelo na úpravě vnitřního 

předpisu (VP) o pravidlech konání sňatečných obřadů 

ve správním obvodu matričního úřadu Přerov. Došlo 

především ke změně zajištění sňatečných obřadů 

v parku Michalov, kdy potřebné vybavení pro jejich 

konání bude od roku 2018 zajišťovat město Přerov 

ve spolupráci s Technickými službami města Přerova. 

Pracovnice oddělení se v roce 2017 velkou měrou 

podílely na přípravě a průběhu voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky a na přípravě 

voleb prezidenta republiky. Pracoviště OP průkazů 

mělo po dobu voleb službu k případnému vydávání 

OP – rychlovek pro občany, kteří chtěli uplatnit 

volební právo a zjistili, že mají OP neplatný nebo 

došlo k jeho ztrátě či odcizení. Pracoviště ohlašovny 

aktualizovalo volební seznamy, vedlo zvláštní voleb-

ní seznam, zajišťovalo službu ve dny voleb a vydá-

valo volební průkazy. Pro volby do Poslanecké sně-

movny PČR bylo vydáno 430 volebních průkazů a ke 

konci roku 2017 bylo vydáno 443 těchto průkazů pro 

I. kolo voleb prezidenta.  

Za období roku 2017 bylo oddělením evidenčně 

správních agend a matriky vydáno dokumentů podle 

druhu a jednotlivých pracovišť:  
 

ROK 2016 2017 

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 

dokladů a evidence obyvatel: 

počet přijatých žádostí o vydání OP 11 585 11 073 

žádosti cizích úřadů 24 35 

počet vydaných OP se strojově 

čitelnými údaji 

12 145 11 735 

počet vydaných OP bez strojově 

čitelných údajů 

413 358 

počet skartovaných OP 10 997 10 528 

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 286 1 124 

počet projednaných přestupků 1 208 1 296 

z toho: v blokovém řízení 331 311 

 vydání bloku na místě 

            nezaplaceného 

95 75 

            domluvou, napomenutím 782 1019 

počet přestupků postoupených 

na oddělení přestupků 

164 153 

počet vydaných potvrzení o OP 2 830 2 477 

počet provedených změn v evidenci 

obyvatel 

231 291 

poskytnutí údajů z informačního 

systému 

3 328 3 752 

přijaté žádosti o vydání cestovního 

pasu 

4 469 5 333 

z toho: žádosti o vydání ve zkrácené 

lhůtě  

88 126 

vydané cestovní pasy 4 498 5 391 

počet skartovaných cestovních pasů 3 952 4 823 

přijato oznámení ztrát, odcizení 

cestovních pasů 

206 257 

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu 

vydáno potvrzení o změně trvalého 

pobytu (TP) 

1 278 1 205 

oznámení vlastníkům objektů o změ-

ně v počtu osob přihlášených k TP 

358 352 

podáno žádostí o zrušení údaje 

o místu TP 

193 157 

vydáno výpisů evidence obyvatel 131 101 

počet provedených změn v evidenci  3 812 3 624 

hlášení doručovací adresy 77 36 

hlášení ukončení TP na území ČR 17 22 

ověřování podpisů - legalizace 1 718 1 643 

ověřování listin - vidimace 825 670 
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vydávání ověřených výstupů z 

informačních systémů veřejné 

správy (Czech Point) 

  

výpisy z katastru nemovitostí 105 127 

výpisy z obchodního rejstříku 80 118 

výpisy z rejstříku trestů 325 299 

výpisy z živnostenského rejstříku 38 37 

výpisy z registru řidičů 8 7 

výpisy z registru kvalifikovaných 

dodavatelů 

2 0 

výpis z registru autovraky 0 0 

výpis z insolvenčního rejstříku 0 1 

konverze dokumentů na žádost 175 166 

konverze dokumentů z moci úřední 374 353 

žádost o zřízení datové schránky 18 8 

oznámení o zneplatnění přístu-

pových údajů a vydání nových 

20 8 

výpisy ze základních registrů  6 35 

počet vydaných veřejných listin 

o identifikaci  

- 12 

Pracoviště matriky 

počet zápisů v knize narozených 855 842 

počet zápisů v knize manželství 155 156 

z toho: církevních/s cizinci 4/6 4/12 

počet zápisů v knize úmrtí 640 623 

vyhotoveno duplikátů matričních 

dokladů 

1 260 1 363 

z toho: pro tuzemsko/pro cizinu 1 202/58 1 281/82 

změny v matričních zápisech (určení 

a popření otcovství, osvojení, změny 

jména a příjmení, rozvody, opravy) 

 

438 

 

464 

povolení změny jména a příjmení 23 15 

zpětvzetí příjmení po rozvodu 8 11 

příjmení žen v mužském tvaru 14 25 

volba druhého jména, volba jiného 

jména osvojenci 

6 3 

vydáno osvědčení o právní 

způsobilosti k uzavření manželství 

v cizině nebo s cizincem 

15 15 

osvědčení k církevnímu sňatku 4 4 

prominutí dokladů k uzavření 

manželství 

6 8 

povolení uzavřít manželství na jiném 

vhodném místě nebo mimo stanove-

nou dobu 

29 8 

počet provedených vyšších ověření 

dokladů pro cizinu 

- - 

podklady pro zápis do zvláštní 

matriky Brno 

35 24 

zápisy určení otcovství 288 298 

z toho: před narozením/po narození 226/62 220/78 

ověření podpisů – legalizace  219 224 

ověřování listin – vidimace 96 92 

počet vydaných veřejných listin 

o identifikaci 

14 17 

počet vydaných ověřených výstupů 

z inf. systému veřejné správy  

16 17 

nahlížení do matričních knih 43 27 

doslovné výpisy z matričních knih 28 31 

 

Počty ověřování pro MMPr 2016 2017 

legalizace 2 055 2 006 

vidimace 1 513 840 
 

Metodická a kontrolní činnost 
 

Matriční úřad prováděl kontrolu vedení matričních 

knih a sbírek listin, a to u všech 9 matričních úřadů 

ve svém územním obvodu. Dále vedl a aktualizoval 

sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených 

do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho 

správním obvodu.  
 

Příjmová část rozpočtu  
 

Za činnosti prováděné na oddělení byly vybírány 

správní poplatky, které byly příjmem rozpočtu města. 
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                            3 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          3 000 000,00 Kč 

Plnění:                                               3 045 325,00 Kč 

% plnění:                                                     101,5 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)   
 

Rozpočet původní:                                 70 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč 

Plnění:                                                    62 920,00 Kč 

% plnění:                                                       89,9 
 

 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-

vání aj.)   
 

Rozpočet původní:                                   3 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 3 000,00 Kč 

Plnění:                                                      1 256,00 Kč 

% plnění:                                                       41,9 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč 

Plnění:                                                    82 878,00 Kč 

% plnění:                                                       82,9   
 

V průběhu roku nebyl rozpočet upravován, plánované 

příjmy byly naplněny.  
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Výdajová část rozpočtu  

 
Činnost místní správy  
 

Rozpočet původní:                                 17 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               17 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   7 700,00 Kč 

% čerpání:                                                     45,3   
 

Jednalo se o finanční prostředky vydané na výstupy 

z katastru nemovitostí (Czech Point), kdy katastr ne-

movitostí 1 x za 3 měsíce fakturuje městu za každý 

vydaný výpis 50 Kč.  

 

Oddělení přestupků  
 

 komplexně zajišťovalo výkon státní správy na 

úseku přestupků v souladu se zákonem ČNR 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů (účinný do 30.06.2017), od 

01.07.2017 v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb. 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestup-

cích a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

I v roce 2017 byla větší část přestupků řešena ve 

zkráceném řízení, a to jak blokovém, tak především 

v příkazním řízení. Tímto postupem se podstatně 

zkracuje doba nutná pro vyřízení přestupkové věci 

a její pravomocné ukončení. Kromě přestupků spá-

chaných na území města Přerova a jeho místních 

částí, projednávalo oddělení na základě uzavřených 

veřejnoprávních smluv přestupky spáchané na území 

56 obcí správního obvodu Přerova.  

Na oddělení je zpracovávána i agenda obecně pro-

spěšných prací (dále OPP) a agenda související s vy-

řizováním oznamovaných shromáždění dle zákona 

o právu shromažďovacím. V roce 2017 bylo oznáme-

no 19 shromáždění. Od 01.07.2017 oddělení projed-

návalo přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochra-

ně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

Dne 30.06.2017 došlo ke změně legislativy (viz 

výše). Nová obecná právní úprava odpovědnosti za 

přestupek je tak vyústěním legislativních změn 

a uskutečnění reformy správního trestání. Došlo ke 

sjednocení právní úpravy odpovědnosti za správní 

delikty fyzických osob, právnických a podnikajících 

fyzických osob do 1 právního předpisu, vytvoření 

jednotného pojmu přestupek zahrnující tyto správní 

delikty a úpravě jednotného řízení o přestupku. 

Podmínky správně-právní odpovědnosti jsou tak 

nově soustředěny do 1 zákona. Došlo ke změnám 

hmotněprávních i procesních ustanovení jako např. 

dosavadní blokové řízení je nahrazeno příkazem na 

místě, definice jednání je rozšířena o opomenutí, 

spolupachatelství, rovněž naznaly změn okolnosti 

vylučující protiprávnost a druhy správních trestů, 

nově přibyl pojem a účastenství „osoby přímo posti-

žené spácháním přestupku“. Jednou z významných 

změn je prodloužení doby zániku odpovědnosti za 

přestupek (nyní 3 a 5 let). Zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nově 

upravuje zvýšené kvalifikační požadavky na opráv-

něné úřední osoby v řízení o přestupku.  

 

Přehled úkonů v agendě přestupků  
 

ROK 2016 2017 

počet došlých oznámení 

o přestupku  

1 782 1 639 

počet nevyřízených přestupků 

z minulého období 

416 533 

postoupeno jinam, odloženo 953 798 

celkem projednáno     - 762 

z toho: v příkazním řízení    

            v blokovém řízení 

            ve správním řízení      

214 

240 

258 

271 

191 

300 

počet případů, kdy bylo rozho-

dováno o náhradě škody 

25 24 

počet odvolání z toho: 

vyhověno (i částečně) 

9 

7 

11 

1 

porušení OZV města       13 27 

přestupky proti:   

- veřejnému pořádku 60 71 

- občanskému soužití 295 385 

- majetku  182 281 

- ostatní přestupky 127 289 

uloženo na pokutách Kč    525 900 577 000 

z toho: zaplaceno v blokovém 

      řízení/příkazem na místě/Kč 

   88 000 53 500 

 

Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších 

oprávněných orgánů, byly zpracovávány a vyhoto-

vovány zprávy o občanech.   
 

ROK 2016 2017 

zpracováno zpráv o občanech pro 

potřeby orgánů činných v trestním řízení 
2 047 1 699 

zpracováno zpráv o občanech – 

vyjádření k žádosti o zbrojní průkaz 
667 463 

zpracováno zpráv o občanech – obecní 

byty 
138 148 

 

Dále probíhala spolupráce s Okresním soudem Pře-

rov, Probační a mediační službou, středisko Přerov 

a Technickými službami města Přerova, s. r. o., při 

výkonu trestu OPP. V roce 2017 byl v 1 případě trest 

vykonáván odsouzeným pro místní část Penčice. 

Současně mohlo vykonávat trest OPP 10 osob v let-

ním období, 5 osob v zimním období (z toho 2 osoby 

na Správě hřbitova). S ohledem na skutečnost, že 

stále méně odsouzených započne a vykonává tento 

trest, bylo odsouzeným umožněno nastoupit k výko-

nu OPP téměř okamžitě. Celkem: 

 4 osoby nezapočaly s výkonem trestu OPP, 

 3 osobám trest zrušen uložením souhrnného trestu,  

 2 osobám změněn usnesením okresního soudu 

původní poskytovatel či místo výkonu trestu, 

 u 3 odsouzených podán návrh k okresnímu soudu 

na přeměnu trestu, kdy řízení nebylo v roce 2017 

pravomocně ukončeno, 
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 5 odsouzeným změněn soudem trest na nepod-

míněný, 

 2 osobám, které započaly výkon trestu, vznikla 

zákonná překážka.  
 

ROK 2016 2017 

počet soudem uložených trestů       

k odpracování/počet hodin 
20/4 120 29/5 850 

z toho: trest zcela odpracovalo 

           osob/odprac. hodin 
8/1 530 9/1290 

            trest započalo a  nedokon- 

            čilo osob/odprac. hodin. 
8/201 8/807 

k 31.12. trest odpracovávalo 

osob/celkem odprac. hodin 
3/297 6/403 

z předchozího roku trest 

odpracovalo osob/odprac. hodin 
10/983 5/267 

celkem odpracováno hodin 3 396,5 2 853 

 

Příjmová část rozpočtu  
 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
 

Rozpočet původní:                               252 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             252 000,00 Kč 

Plnění:                                                  252 000,00 Kč 

% plnění:                                                       100,0   
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 

Plnění:                                                      7 850,00 Kč 

% plnění:                                                           157,0   
 

Sankční platby  
 

Rozpočet původní:                               450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             450 000,00 Kč 

Plnění:                                                  433 456,94 Kč 

% plnění:                                                       96,3   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč 

Plnění:                                                    68 288,00 Kč 

% plnění:                                                       113,8   
 

Příjmovou část rozpočtu tvořily stálé platby od obcí 

za uzavřené veřejnoprávní smlouvy k projednávání 

přestupků, uhrazené platby za uložené pokuty 

a náhrady nákladů řízení za spáchané přestupky. 

U posledních dvou jmenovaných položek nelze 

spolehlivě odhadnout míru vymahatelnosti uložené 

sankce, zejména u uložených pokut, a to s ohledem 

na možnou dobu vymahatelnosti dle daňového řádu.  

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Činnost místní správy   
 

Rozpočet původní:                                 16 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               16 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   7 360,00 Kč 

% čerpání:                                                     46,0   

Jednalo se o výdaje spojené s úhradou služeb znalců 

či tlumočníků v přestupkovém řízení.  

 

Oddělení dopravně správních agend 
 

 komplexně zajišťovalo výkon státní správy na 

úseku dopravních přestupků, kdy projednávalo 

přestupky podle zákona o silničním provozu, na 

úseku dopravy, silničního hospodářství, vyplý-

vající ze zákona o pojištění odpovědnosti z pro-

vozu vozidla a přestupky vyplývající ze zákona  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích.  
 

V roce 2017 došlo k velmi výraznému nárůstu počtu 

došlých oznámení, přičemž z tohoto počtu větší část 

tvoří oznámení přestupků spočívajících v nedovole-

ném způsobu zastavení a stání. S tím přímo souvisí 

zvýšený počet odložených případů oproti roku 2016, 

stejně jako uložených blokových pokut resp. příkazů 

na místě. K nárůstu došlo i v počtu případů vyře-

šených v příkazním a ve správním řízení. Úsek agen-

dy dopravních přestupků vede na základě oznámení 

o zadržení řidičského průkazu (dále ŘP) správní ří-

zení o zadržení ŘP do doby pravomocného rozhod-

nutí o přestupku nebo o trestném činu. Z celkového 

počtu 92 přijatých oznámení o zadržení ŘP se pouze 

ve 4 případech o jeho zadržení nerozhodovalo a zadr-

žený ŘP byl vrácen jeho držiteli. 
 

Přehled úkonů agendy dopravních přestupků a správ-

ních deliktů:  
 

ROK 2016 2017 

počet došlých oznámení 976 1 756 

usnesení o postoupení 

přestupkové věci 

13 34 

záznam o odložení věci 414 1 015 

blokové řízení/příkaz na místě 115 149 

příkazní řízení 85 139 

správní řízení – rozhodnutí 

uložením sankce 
180 250 

správní řízení – rozhodnutí 

o zastavení řízení 
29 22 

rozhodnutí o upuštění od zbytku 

sankce zákazu řízení všech moto-

rových vozidel a o vrácení řidič-

ských oprávnění (ŘO) 

229 232 

rozhodnutí o zrušení podmínění 

ŘO, o podmínění ŘO a o odnětí 

podmínění ŘO 

234 238 

rozhodnutí o zadržení ŘP  66 88 

výzva k vyzvednutí ŘP pro 

nezahájené řízení 
7 4 

odpovědi na žádosti pojišťoven 93 59 

Různé – odpovědi institucím, 

soudům 
33 34 

uloženo na pokutách Kč 1 885 400 2 561 100 

z toho: zaplaceno v blokovém  

            řízení Kč 
47 700 30 100 

 

Na oddělení je veden registr řidičů a ŘO, ze kterého 

jsou vydávána data. Na tomto úseku jsou vydávány, 
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vyměňovány ŘP a mezinárodní ŘP, zaznamenávána 

profesní způsobilost řidiče, vydáván průkaz profesní 

způsobilosti řidiče a vydávány paměťové karty. 

S agendou registru řidičů je spojeno i vedení bodo-

vého hodnocení řidiče (záznam bodů za spáchaný 

dopravní přestupek, odečítání bodů) a vedení správ-

ního řízení o námitkách proti záznamu bodů. V roce 

2017 bylo vedeno 11 námitkových řízení. V registru 

řidičů bylo vedeno: 

 61 584 řidičů, 

 234 cizích (cizinců s českým ŘP),  

 3 628 neřidičů,  

 3 594 řidičů vlastnících profesní způsobilost 

řidiče. 
 

 
 

Dále registr řidičů vydal v informačním systému digi-

tální tachograf 325 paměťových karet. K 01.01.2017 

byla novelizována vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidič-

ských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozděj-

ších předpisů, a to v oblasti harmonizovaných kódů. 

Omezení nebo podmínění ŘO zaznamenaná v ŘP 

vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 

zůstávají zachována. Byl upraven centrální registr 

řidičů – aktualizován číselník harmonizovaných kódů, 

zavedeny nové funkcionality („Platnost od“; „Plat-

nost do“; „Doplňující údaje“). Dříve používané har-

monizované kódy, u nichž byla ukončena platnost, 

se již nemohou objevit v nově vydaných ŘP.  

Od 01.04.2017 došlo k úpravě v politice vydávání 

certifikátů potřebných k přístupům do informačních 

systémů, která ovlivnila přihlašování uživatelů do 

Informačního systému digitálního tachografu, pro 

autentizace je určen pouze komerční certifikát. Dnem 

24.04.2017 došlo k úpravě vzhledu karty ŘP z hle-

diska vyššího zabezpečení dokladu proti zneužití, 

nově je použito tzv. taktilní gravírování, které zvy-

šuje bezpečnost proti padělání. Dalším prvkem zvy-

šujícím zabezpečení dokladu je uvedení čísla dokla-

du i na jeho zadní straně.  

Dne 01.06.2017 byl zprovozněn systém RESPER 

(síť ŘP využívána členskými státy EU), pro možné 

ověřování ŘP členských států EU. Tím byly zave-

deny nové postupy při ověřování/zjišťování údajů 

o ŘP EU a ŘO přes tento systém. 

Nově bude Ministerstvo dopravy prověřovat pouze 

ty ŘP vydané cizím státem, u kterých se jedno-

značně specifikuje pochybnost o platnosti ŘP (foto-

grafie – chybí, neodpovídá skutečnosti, nestandartní 

formát ŘP atd.) 

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO 
 

ROK 2016 2017 

udělení, rozšíření ŘO 2 900 2 649 

pozbytí, odnětí a podmínění ŘO 371 238 

vydání mezinárodních ŘP 303 347 

vydání nových ŘP 5 153 6 871 

vydání průkazů profesní způsobilosti 

řidiče 
5 3 

vydání paměťových karet 315 325 

zaevidování přestupků a přečinů 2 982 3 008 

výdej dat z registru řidičů 2 225 1 657 

různé – např. odpovědi soudům, 

pohyb evidenčních karet řidičů 
11 603 11 530 

 

Na úseku registru silničních vozidel byly přidělovány 

silničním motorovým vozidlům registrační značky 

(dále SPZ), vydávána osvědčení o registraci a tech-

nický průkaz (přihlášení nového či ojetého vozidla, 

změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla). 

Od 01.06.2017 byla zrušena místní příslušnost provo-

zovatele vozidla (novelizace zákona č. 56/2001 Sb.). 

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní 

úřad obce s rozšířenou působností. Nadále jsou v re-

gistru vozidel postupně doplňovány zjištěné chybějí-

cí nebo neúplné informace, související s přechodem 

z předchozího programu na nový v roce 2012. 
 

Počet úkonů na úseku registru vozidel 

ROK 2016 2017 

schválení technické způsobilosti – 

individuální dovoz 
936 949 

stavby, přestavby 32 29 

znovuobnovení původního VIN 

vozidla 
92 42 

1. evidování vozidla v ČR 2 979 3 292 

zánik vozidla 2 785 1 252 

vývoz do zahraničí 243 228 

dědictví 166 202 

změna barvy vozidla 137 146 

změna vlastníka 167 179 

výměna SPZ a druhu SPZ 486 484 

technická prohlídka 1 155 1 009 

blokace 376 169 

vybavení/nestandardní provedení 846 830 

výměna technického průkazu 472 409 

oprava v záznamu vozidla 7 814 6 999 

znovuzaevidování  12 7 

osvědčení o registraci 1 006 889 

odhlášení dle 1999/37/ES 508 1 098 

vyřazení z provozu 721 737 

ukončení vyřazení z provozu 405 436 

změna registračního místa 523 511 

změna vlastníka a provozovatele 3 845 4 131 

registrační značka na přání 15 27 

různé např. dožádání státních 

institucí 
1 720 1 510 
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Oddělení z hlediska samosprávy komplexně řeší 

problematiku veřejné dopravy. Zajišťuje agendy 

městské autobusové dopravy (dále MAD), provoz 

Cyklobusu Bečva a ve věci dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje, tzv. příměstské dopravy, spolu-

pracuje s Koordinátorem integrovaného systému Olo-

mouckého kraje (dále KIDSOK) a Krajským úřadem 

Olomouckého kraje, provádí zálohové platby na 

kompenzaci MAD a Cyklobusu Bečva, poskytuje 

finanční příspěvek na příměstské linky, provádí kon-

trolu výdajů dopravců a roční zúčtování nákladů, 

tržeb a poskytnutých záloh.  

V roce 2017 se oddělení podílelo na zajištění veřejné 

zakázky Městská autobusová doprava v Přerově 

2018 – 2027, s jejímž vítězem, dopravcem ARRIVA 

MORAVA a. s., uzavřelo město Přerov 28.08.2017 

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestují-

cích veřejnou linkovou dopravou, na jejímž základě 

bude zajištěn provoz MAD Přerov v letech 2018 – 

2027. Město uzavřelo s Olomouckým krajem, za-

stoupeným  KIDSOK k zajištění tzv. příměstských 

linek Smlouvu o clearingu tržeb v zóně 51 Přerov 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje, Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Pře-

rova a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pří-

spěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouc-

kého kraje. 

Oddělení v souladu s OZV č. 4/2013, o podmínce 

pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení pře-

pravy na území statutárního města Přerova organizo-

valo a komplexně zajišťovalo zkoušky k prokázání 

znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních před-

pisů upravujících provozování taxislužby a ochrany 

spotřebitele. Z důvodu novelizace zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě byly přepracovány písemné 

testy z právních předpisů upravujících taxislužbu 

a ochranu spotřebitele. 

Oddělení je dopravním úřadem ve věcech taxislužby 

a MAD, vede agendu stanice měření emisí (SME). 

Z důvodu novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o pod-

mínkách provozu vozidel na pozemních komunika-

cích, která SME stanovila novou metodu měření 

emisí, byla vložena evidovaná data o SME provozo-

vaných ve správním obvodu Přerova do Centrálního 

informačního systému stanic technické kontroly, 

přičemž každé SME byla přiřazena vozidla, která je 

dle rozhodnutí oprávněna měřit.  
 

 

Uzavření nové smlouvy MAD Přerov 2018 – 2027, 

ale i zjednosměrnění provozu v ul. Palackého a uza-

vírky komunikací v průběhu roku měly za následek 

navýšení vydaných rozhodnutí o schválení jízdních 

řádů linek MAD, a to o 275 %. 

Rada města Přerova schválila dne 19.02.2015 kom-

penzaci ročního SeniorPasu občanům města starším 

70 let ve výši 150 Kč. V souladu s tímto usnesením 

bylo oddělením uzavřeno 1 030 Smluv o poskytnutí 

dotace, dalších 1 321 pak na odboru ekonomiky. 
 

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu, agendy 

SME a samosprávy oddělení dopravně správních 

agend 

ROK 2016 2017 

vystavení průkazů řidičů taxislužby 16 22 

zařazení vozidel taxislužby do evidence 13 15 

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 8 9 

stanice měření emisí 5 3 

jízdní řády MAD 8 22 

licence MAD 19 19 

osvědčení MAD 2 2 

zkoušky taxislužby – odzkoušení uchazeči 43 28 

zkoušky taxislužby – vydaných osvědčení 33 27 

smlouva o poskytnutí dotace 984 1 030 

 

Oddělení dále zajišťovalo agendu silničního správ-

ního úřadu ve věcech povolování zvláštního užívání 

pozemních komunikací a povolování uzavírek a ob-

jížděk, vedlo agendu stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití 

zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. 

třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné úče-

lové pozemní komunikaci a povolování výjimek 

z těchto úprav (dopravní značení).  

Místní úprava provozu byla v 67 případech vydána 

formou opatření obecné povahy. Z celkového počtu 

111 stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích se 6 případů týkalo stanovení místní 

úpravy na veřejně přístupných účelových komunika-

cích. Přechodná úprava provozu byla v 94 případech 

vydána formou opatření obecné povahy. Institut do-

časného zákazu stání/zastavení silničních vozidel na 

pozemních komunikacích vydávaného formou opa-

tření obecné povahy byl užit v 67 případech.  

Významnou akcí byla přechodná úprava provozu 

kvůli realizaci stavební akce "Modernizace místa 

křížení – mosty přes tratě SŽDS v Přerově v ul. 

Dluhonská“ a s tím spojená úplná uzavírka v ter-

mínu od 06.11.2017, která potrvá až do 30.06.2018. 

V průběhu roku proběhlo několik stavebních akcí, 

které významně ovlivnily dopravní situaci v celém 

správním obvodu. Např. stavební akce „I/55 Přerov 

– oprava okružních křižovatek úsek Šířava – ulice 

Komenského“, dále stavba „D1 0137 Přerov – Lip-

ník“, „Stavební úprava vodovodního řadu DN 250“ 

ulice Kratochvílova, II/434 Komenského, Č. Dra-

hlovského, Palackého. 
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Počet úkonů silničního správního úřadu:  
 

ROK 2016 2017 

stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
137  111  

stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
156  168  

výjimky z místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
43  42  

zvláštní užívání pozemních 

komunikací 
419 414 

uzavírky, objížďky 68 89 

koordinovaná stanoviska 550 689 

vydaná vyjádření 91 32 
 

Zkušební komisaři rozhodovali o vydání registrace 

k provozování autoškoly, vydávali rozhodnutí o změ-

nách v registraci autoškoly a především prováděli 

zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘO, zkoušky 

z odborné způsobilosti žadatelů o vrácení ŘP a zkou-

šky profesní způsobilosti. V měsíci červnu a říjnu 

absolvovali zkušební komisaři povinná týdenní zdo-

konalovací školení v Pardubicích a Brně. 
 

Počet provedených zkoušek a rozhodnutí: 
 

ROK 2016 2017 

zkoušky uchazečů o ŘO 654 649 

zkoušky z odborné způsobilosti 45 38 

zkoušky z profesní způsobilosti 51 85 

opakovaná zkouška o ŘO 833 697 

rozhodnutí o změně v registraci AŠ 38 25 

 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od ža-

datelů o řidičské oprávnění  
 

Rozpočet původní:                               700 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             700 000,00 Kč 

Plnění:                                                  709 100,00 Kč 

% plnění:                                                     101,3   
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                            6 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          6 000 000,00 Kč 

Plnění:                                               7 401 135,00 Kč 

% plnění:                                                     123,4   
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 800 000,00 Kč 

Plnění:                                               2 140 390,25 Kč 

% plnění:                                                       118,9   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                               200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč 

Plnění:                                                  260 932,00 Kč 

% plnění:                                                       130,5   

V průběhu roku byly rovnoměrně plněny všechny 

plánované příjmy a v celkovém objemu byly oproti 

plánovanému rozpočtu mírně překročeny.  
 

Výdajová část rozpočtu  
 

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompen-

zace městské dopravy, příspěvek na provoz pří-

městské dopravy)  
 

Rozpočet původní:                          24 798 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          3 998 800,00 Kč 

Čerpání:                                            3 739 842,00 Kč 

% čerpání:                                                     93,5   
 

Dopravní obslužnost 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                        21 380 000,00 Kč 

Čerpání:                                          21 191 382,00 Kč 

% čerpání:                                                     99,1   
 

Největším výdajem bylo zajištění dopravní obsluž-

nosti autobusovou dopravou města Přerova a jeho 

místních částí autobusy. Dopravci byly hrazeny mě-

síční zálohy a dle uskutečněného dopravního výkonu 

tyto čtvrtletně vyúčtovávány. Příspěvek na příměst-

skou dopravu byl čerpán průběžně a dle uzavřené 

smlouvy hrazen ve čtvrtletních splátkách.  
 

Bezpečnost silničního provozu  
 

Rozpočet původní:                               109 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             109 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 71 713,00 Kč 

% čerpání:                                                     65,8   
 

Hrazena byla zejména administrace veřejné zakázky 

na MAD 2018-2027 dle uzavřené smlouvy a další 

drobné právní služby související s provozem auto-

busové dopravy. Nájemné bylo hrazeno za pronájem 

plochy v objektu bývalého ČSAD pro praktické 

zkoušky uchazečů o ŘO – motocykly. Dalším výda-

jem byla úhrada za znalecké posudky v rámci přes-

tupkového řízení, zejména u přestupků spáchaných 

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

Provoz veřejné silniční dopravy (dotace seniorům 

nad 70 let)  
 

Rozpočet původní:                               500 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             500 000,00 Kč 

Čerpání:                                               352 650,00 Kč 

% čerpání:                                                     70,5   
 

Občanům starším 70 let byl na základě žádosti, 

vyplácen příspěvek na zakoupený roční Senior Pas.  

 

Oddělení obecní živnostenský úřad 
 

 vykonávalo státní správu v souladu se zákonem 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ži-

vnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., 
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o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. zajišťování veškeré agendy pro 

ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné, 

vázané a koncesované, a to na území města 

Přerova a dalších 59 obcích správního obvodu, 

 vykonávalo činnost Centrálního registračního 

místa pro podnikatele, 

 vykonávalo státní správu v působnosti obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozděj-

ších předpisů, tj. zajišťovalo agendu zeměděl-

ského podnikání,  

 provádělo dozor nad dodržováním zákona 

č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren 

a jiných provozoven v noční době, 

 provádělo dozor nad dodržováním vybraných 

ustanovení dalších zákonů (o ochraně spotřebitele, 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu, 

o drahách, o civilním letectví, o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, o spo-

třebních daních, o povinném značení lihu)  

 vykonávalo poradenství v rámci systému „Spotře-

bitelský ombudsman“, 

 bylo zapojeno do mezinárodního systému pro 

výměnu informací o vnitřním trhu IMI (Internal 

Market Information System), který byl určen pro 

výměnu informací mezi příslušnými orgány 

v Evropském hospodářském prostoru, 

 byla prováděna poradenská a informační služba 

České obchodní inspekce (dále ČOI). 

V registrační činnosti došlo v roce 2017 k zastavení 

dlouhodobého trendu několika minulých let, kdy do-

cházelo k sice mírnému, ale soustavnému poklesu 

celkového počtu podnikatelů se sídlem ve správním 

obvodě zdejšího obecního živnostenského úřadu. 

V tomto roce se zvýšil jejich počet na 13.735 evi-

dovaných podnikatelů (+28), za současného snížení 

počtu živnostenských oprávnění (dále ŽO), kterých 

zdejší úřad evidoval ke konci roku celkem 20.530   

(-194). Obecní živnostenský úřad však také zpraco-

vává podání „cizích“ podnikatelů, tedy podnikatelů 

se sídlem mimo jeho správní obvod, neboť místní 

příslušnost podnikatele pro ohlášení živností (pro 

podání žádosti o koncesi) a jejich změn není sta-

novena. V oblasti evidence živnostenského rejstříku 

(dále ŽR) bylo mimo běžnou registrační činnost 

Centrálního registračního místa prověřeno a zpraco-

váno v informačním systému registru živnostenského 

podnikání celkem 3 663 avíz o změnách údajů fyzic-

kých a právnických osob z jiných rejstříků (veřejný 

rejstřík; insolvenční rejstřík; registr obyvatel; registr 

územní identifikace adres a nemovitostí).  

Kontrolní činnost byla, co do počtu kontrol, nega-

tivně ovlivněna nástupem nového pracovníka kontro-

ly (generační obměna na oddělení). Celkový počet 

kontrolních šetření tak klesl oproti roku 2016 na 219 

(-97), kdy tento počet byl ovlivněn i skutečností, že 

kontrolní pracovníci jsou v terénu často využíváni 

i pro doručování písemností podnikatelům, vyhoto-

vených ve správním řízení. Vlastní kontrolní činnost 

byla zaměřena především na kontrolu dodržování 

povinností stanovených podnikateli živnostenským 

zákonem, současně však byla kontrolována i vybraná 

ustanovení dalších zvláštních právních předpisů, 

vztahujících se na podnikání (zákon o ochraně spo-

třebitele, zákon o některých podmínkách podnikání 

a  výkonu některých činností v oblasti cestovního 

ruchu atd.), pravidelně byly prováděny společné kon-

troly s pracovníky ČOI (7). Úspěšně pokračovala 

spolupráce při řešení problematických podnikatelů 

také s dalšími správními úřady.  

V rámci systému „Spotřebitelský ombudsman“, který 

zavedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s cí-

lem pomoci spotřebitelům poškozeným praktikami 

některých prodejců při uzavírání spotřebitelských 

smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání, 

byla ze strany zdejšího obecního živnostenského úřa-

du v roce 2017 poskytnuta pomoc 11 spotřebitelům.  

 

Podnikání podle živnostenského zákona  
 

Přehled dokumentů vydaných v roce 2017 

ROK 2016 2017 

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO  1 443 1 259 

rozhodnutí o udělení koncese 119 111 

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní 

žádost 
451 316 

rozhodnutí o zrušení ŽO 20 37 

rozhodnutí o změně koncese  18 17 

rozhodnutí o pozastavení provozování 

živnosti aj. 
9 7 

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 669 602 

vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR 215 190 

vyrozumění o pokračování provozování 

živnosti  
220 244 

vyrozumění o přerušení provozování 

živnosti 
1 036 923 

vyrozumění o shromáždění podkladů 

pro rozhodnutí aj. 
33 59 

vyrozumění o zápisu adresy pro 

vypořádání závazků 
369 344 

výzva dle § 57 odst. 2 živnosten. zákona 14 11 

výpis ze ŽR 147 138 

potvrzení o neexistenci/existenci zápisu 

v rejstříku 
308/14 290/18 

žádost o stanovisko ke 

koncesi/stanovisko ke změně koncese 
23/14 30/8 

oznámení o zahájení kontroly aj. 196 151 

oznámení příslušným úřadům 542 589 

předání údajů JRF (jednotný registrační 

formulář) příslušnému orgánu 
160 181 

 

Celkový počet podnikatelů s platným ŽO k datu 

31.12.2017 činil 13 735, z toho: 

 českých fyzických osob                              11 628 

 českých právnických osob                            1 858 

 zahraničních fyzických osob s org. složkou        2 

 zahraničních fyzických osob                           241 

 zahraničních právnických osob                           6 
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Počet podnikajících fyzických osob se snížil oproti 

předcházejícímu roku o 61 osob, když nově se zare-

gistrovalo 315 fyzických osob, poslední ŽO zaniklo 

368 osobám, a ze změn převažující změnu sídla do 

správního obvodu jiného obecního živnostenského 

úřadu provedlo 8 podnikajících fyzických osob. 

Počet podnikajících právnických osob se zvýšil o 89 

osob, když nově své první ŽO zaregistrovalo 129 

osob, poslední ŽO zaniklo 44 osobám a v důsledku 

převažující změny sídla ze správního obvodu jiného 

obecního živnostenského úřadu přibyly další 4 pod-

nikající právnické osoby. 
 

Celkový počet ŽO podle druhů živností a subjektů 

k 31.12.2017: 
 

živnosti fyzické 

osoby 

právnické 

osoby 

celkem 

volné     9 398 1 808 11 206 

řemeslné 5 105 1 033 6 138 

vázané 1 137 440 1 577 

koncesované 1 135 474 1 609 

 

Kontrolní činnost 
 

Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna 

v souladu s právními předpisy, za zjištění porušení 

právních předpisů byly ukládány sankce. Uskuteč-

něno bylo 219 kontrolních šetření, z toho 165 proto-

kolů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-

trolní řád), uloženo 34 sankcí, z toho 34 v blokovém 

(příkazním) řízení. 
 

Podnikání dle zákona o zemědělství  
 

Oddělení vedlo evidenci zemědělských podnikatelů, 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zeměděl-

ství, ve znění pozdějších předpisů. K datu 31.12.2017 

bylo v evidenci: 

 českých fyzických osob                                   340 

 zahraniční fyzická osoba                                     1 

 právnických osob                                               58 
 

Kontrolu zemědělských podnikatelů podle výše uve-

deného zákona provádí zejména Ministerstvo země-

dělství ČR. Pracovníci oddělení mohou kontrolovat 

pouze plnění těch ustanovení výše uvedeného záko-

na, která přímo souvisejí s evidencí zemědělských 

podnikatelů. Kontrola je tedy vyvolána v případě 

podezření, že existuje rozpor mezi faktickým stavem 

a údaji vedenými v evidenci zemědělských podni-

katelů. V roce 2017 tento případ nenastal a kontroly 

proto prováděny nebyly. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Poradenská a konzultační činnost české obchodní 

inspekce  
 

Na základě dohody s ČOI byla zajišťována vždy 

jeden den v měsíci poradenská a informační služba. 

Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé, se mohli na 

pracovníky ČOI obracet s dotazy ohledně prodeje 

výrobků, zboží a poskytování služeb na vnitřním 

trhu, či jiné obdobné činnosti, poskytování spotře-

bitelských úvěrů, postupu při uplatnění odpovědnosti 

za vady výrobků (reklamace), postupu při reklamaci 

u zakoupeného zboží na předváděcích akcích apod. 
 

 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                               600 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             600 000,00 Kč 

Plnění:                                                  565 690,00 Kč 

% plnění:                                                     94,3   
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 

Plnění:                                                    29 000,00 Kč 

% plnění:                                                       72,5   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích)  
 

Rozpočet původní:                                 12 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               12 000,00 Kč 

Plnění:                                                    15 200,00 Kč 

% plnění:                                                       126,7   
 

 

Zprávu podala: Ing. Jitka Kočicová 

vedoucí odboru evidenčních správních služeb               

a obecního živnostenského úřadu 
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Odbor plnil úkoly veřejné správy, a to zejména v pře-

nesené působnosti, v agendách obecného stavebního 

úřadu, vyvlastňování, speciálního stavebního úřadu, 

tvorby a ochrany životního prostředí, památkové péče, 

vodního hospodářství a zemědělství.  

 

Oddělení stavební úřad  
 

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v pů-

sobnosti obecného stavebního úřadu, silničního správ-

ního úřadu a speciálního stavebního úřadu, v rámci 

přenesené působnosti rozhodovalo o odnětí nebo ome-

zení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, 

projednávalo a rozhodovalo o správních deliktech 

v působnosti odboru, připravovalo a posuzovalo 

návrhy veřejnoprávních smluv nahrazujících správní 

rozhodnutí podle zákona o územním plánování a sta-

vebním řádu. V rámci výkonu přenesené působnosti 

byly na jednotlivých úsecích státní správy následující 

počty individuálních správních opatření: 

 speciální stavební úřad a silniční správní řád   170 

 obecný stavební úřad                      1 268 

 vyvlastnění                 9 

 

V rámci samostatné působnosti se oddělení vyjadřo-

valo k záměrům obce prodat či pronajmout pozemek 

z hlediska stavebního řádu a pozemních komunikací. 

 

Příjmová část rozpočtu 

 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                             2 200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           2 200 000,00 Kč 

Plnění:                                                3 163 550,00 Kč 

% plnění:                                                      143,8 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 

(34) 

 

 

  
vedoucí odboru 

(1) 

oddělení 

ochrany životního prostředí 

a památkové péče  

                                           (8) 

 

oddělení  

stavební úřad 

(17) 

oddělení  

vodního hospodářství               

a zemědělství 

                                        (6) 

pracoviště   

administrativy   

                                      (2) 
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Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním 

úřadem na základě vydaných rozhodnutí. 

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                200 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              200 000,00 Kč 

Plnění:                                                   123 300,00 Kč 

% plnění:                                                        61,7 
 

Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona. 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích)  
 

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              50 000,00 Kč 

Plnění:                                                   54 750,00 Kč 

% plnění:                                                    109,5 

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 

a službách 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              108 000,00 Kč 

Čerpání:                                                   10 798,00 Kč 

% čerpání:                                                       10,0 
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu 2 znalec-

kých posudků, objednaných v roce 2016. 
 

Oddělení ochrany životního prostředí 

a památkové péče  
 

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v pů-

sobnosti obce, pověřeného obecního úřadu a úřadu 

obce s rozšířenou působností na úseku ochrany 

přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového 

hospodářství, ochrany ovzduší, posuzování vlivů na 

životní prostředí (ŽP), prevence závažných havárií 

a integrované prevence, včetně metodické pomoci 

menším obcím. Projednávalo vybrané přestupky na 

úseku veřejného pořádku. V rámci samostatné působ-

nosti zejména stanovovalo podmínky zvláštního uží-

vání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví 

města, koordinovalo systém poskytování dotací na 

obnovu exteriérů památkově významných staveb na 

území města a dotací na aktivity v oblasti EVVO, 

vedlo správní řízení o vybraných správních deliktech 

dle zákona o obcích (veřejný pořádek, životní pro-

středí, obecně závazné vyhlášky), sledovalo a vyhod-

nocovalo stav ovzduší na území města, pořizovalo 

Plán odpadového hospodářství, koordinovalo odbor-

nou praxi středoškolských a vysokoškolských stu-

dentů na úseku ochrany ŽP apod. Oddělení rovněž 

zajišťovalo ekonomickou agendu celého odboru a po-

skytovalo organizační a odbornou pomoc komisi ŽP. 

Oddělením byly v rámci výkonu přenesené působnosti 

na jednotlivých úsecích státní správy vydány následu-

jící počty individuálních správních opatření (opatření 

na úrovni meritorních rozhodnutí, závazných stano-

visek a koordinovaných závazných stanovisek): 

 ochrana přírody a krajiny           184 

 památková péče            131 

 ochrana ovzduší            188 

 odpadové hospodářství             50 

 posuzování vlivů na životní prostředí                 13 

 integrovaná prevence, prevence havárií               5 

 koordinovaná závazná stanoviska          691 

 zvláštní užívání veřejného prostranství 

(samostatná působnost)               2 
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Poplatky za uložení odpadů 
 

Rozpočet původní:                             2 000 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                           2 000 000,00 Kč 

Plnění:                                                2 319 759,50 Kč 

% plnění:                                                      116,0 
 

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 

jinými původci než je město. 
 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                                130 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              130 000,00 Kč 

Plnění:                                                   157 750,00 Kč 

% plnění:                                                      121,3 
 

Příjmy tvořily poplatky za rybářské lístky a poplatky 

za vydání souhlasu k netřídění odpadů. 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                  25 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                25 000,00 Kč 

Plnění:                                                     32 800,00 Kč 

% plnění:                                                        131,2 
 

Jednalo se například o sankce za porušení povinností 

v oblasti odpadového hospodářství, za porušení záko-

na o ochraně přírody a krajiny a zákona o státní pa-

mátkové péči.  

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích)  
 

Rozpočet původní:                                    5 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                  5 000,00 Kč 

Plnění:                                                       2 000,00 Kč 

% plnění:                                                        40,0 
 

Výdajová část rozpočtu  
 

Zachování a obnova kulturních památek (propa-

gace, konzultace)  
 

Rozpočet původní:                                  64 100,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                68 100,00 Kč 

Čerpání:                                                  32 570,00 Kč 

% čerpání:                                                      47,8 
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Finanční prostředky byly čerpány na propagaci Dnů 

evropského dědictví (registrace památek, tisk a výlep 

plakátů), na zpracování přehledu uměleckých děl 

a jejich autorů na území města Přerova a na zajištění 

autorského dozoru zpracovatele stavebně-historického 

průzkumu hradeb v rámci akce „Revitalizace jihozá-

padní části hradebního zdiva“. 

 

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-

tory aj.) 
 

Rozpočet původní:                                120 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              120 000,00 Kč 

Čerpání:                                                107 081,00 Kč 

% čerpání:                                                      89,2 
 

Hrazeno bylo pravidelné čtvrtletní měření prašného 

spadu ve vytipovaných lokalitách ve městě a místní 

části Čekyně (ENVIRTA CZ, s. r. o.), zveřejňování 

informací o kvalitě ovzduší v Přerově včetně servisní 

činnosti na informačních panelech (fy Compekon, 

Led Multimedia) a na přemístění měřícího místa praš-

ného spadu na nové stanoviště z Čekyně do Žeravic. 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:                                105 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                55 000,00 Kč 

Čerpání:                                                     7 000,00 Kč 

% čerpání:                                                       12,7  
 

Jednalo se o finanční rezervu na případné odstranění 

nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné čerpat. 

Částka 7 000 Kč byla použita na odtah opuštěného 

vozidla a na odbornou prezentaci nového Plánu odpa-

dového hospodářství firmou FITE a. s.  

 

Ekologická výchova a osvěta 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                95 200,00 Kč 

Čerpání:                                                  30 481,00 Kč 

% čerpání:                                                      32,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup odměn 

pro úspěšné mateřské a základní školy v soutěži ve 

sběru použitých baterií a monočlánků, na nákup pra-

covních pomůcek a občerstvení pro účastníky osvěto-

vých úklidových akcí (Den Země – Ukliďme svět, 

Ukliďme Česko).  

 

Ochrana druhů a stanovišť 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                70 000,00 Kč 

Čerpání:                                                  47 036,00 Kč 

% čerpání:                                                      67,2 
 

Hrazeno bylo provedení zdravotního řezu a odborné 

ošetření 4 ks lip v k. ú. Čekyně a vypracování 

znaleckého posudku na dřeviny rostoucí na bývalém 

evangelickém hřbitově v Přerově. Finanční prostředky 

byly dále použity na nákup krmiva pro zimní přikr-

mování ptactva na pozemcích města a na úhradu 

zapůjčených stojanů k označení lokality migrujících 

obojživelníků. 
 

 
 

Zachování a obnova kulturních památek 
 

Rozpočet původní:                                150 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              150 000,00 Kč 

Čerpání:                                                150 000,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
 

Jednalo se o poskytnuté dotace na obnovu exteriéru 

památkově významných objektů na území města 

4 fyzickým a 3 právnickým osobám. 
 

Zachování a obnova kulturních památek 
 

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              280 000,00 Kč 

Čerpání:                                                280 000,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
 

Jednalo se o individuální dotace na obnovu exteriéru 

památkově významných objektů na území města: 

 Římskokatolické farnosti Přerov na III. etapu 

obnovy kaple sv. Jiří v Přerově            200 000 Kč 

 TJ Sokol Přerov na očištění fasády objektu 

sokolovny od exkrementů jiřiček              80 000 Kč 
 

Ekologická výchova a osvěta  
 

Rozpočet původní:                                450 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              454 800,00 Kč 

Čerpání:                                                 454 750,00 Kč 

% čerpání:                                                       100,0 
 

Částka 204 750 Kč byla poskytnuta jako dotace 9 

subjektům v souladu se schváleným Programem pro 

poskytování dotací na podporu EVVO. Muzeu 

Komenského v Přerově, p. o., byla poskytnuta dotace:  

 na Ekoporadnu ORNIS                           50 000 Kč 

 na celoroční provoz Záchranné stanice pro 

živočichy ORNIS                                 200 000 Kč 
 

Ekologická výchova a osvěta  
 

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                82 700,00 Kč 

Čerpání:                                                   82 700,00 Kč 

% čerpání:                                                       100,0 
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Jednalo se o individuální dotaci spolku PREDMOS-

TENZIS, z. s. na realizaci projektu Podpora bio-

diverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Pří-

rodní památky Na Popovickém kopci 2017 – 2023. 
 

 
 

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství  
 

zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v roz-

sahu působnosti obecního úřadu, pověřeného obec-

ního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností na 

úseku vodního a lesního hospodářství, myslivosti, 

rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu, 

ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. V rámci 

samostatné působnosti spolupracovalo s odborem 

správy majetku a komunálních služeb na správě vod-

ních toků a vodních děl ve vlastnictví města, zpraco-

vávalo návrhy vybraných obecně závazných vyhlášek, 

vedlo řízení o pokutách dle zákona o obcích, evidenci 

o jakosti vod od provozovatelů, za obec povolovalo 

pořádání veřejných vystoupení podle zákona na ochra-

nu zvířat proti týrání.  
 

V roce 2017 byly na jednotlivých úsecích státní sprá-

vy vydány následující počty individuálních správních 

opatření: 

 vodní hospodářství             396 

 zemědělský půdní fond           261 

 myslivost                                          55 

 lesy                             69 

 týrání zvířat                            18 

 rybářství                              7 

 lovecké lístky                            28 

 rybářské lístky            462 

 
Příjmová část rozpočtu 
 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu 
 

Rozpočet původní:                                  50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 

Plnění:                                                   111 974,10 Kč 

% plnění:                                                            - 
 

Poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy ze země-

dělského půdního fondu, závislé na investiční a sta-

vební činnosti. 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 
 

Rozpočet původní:                                    1 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                  1 000,00 Kč 

Plnění:                                                       3 971,00 Kč 

% plnění:                                                            - 
 

V případě poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí 

pozemků k plnění funkcí lesa se jednalo o řešení sta-

vu, kdy lesní pozemek byl uvolněn pro jiné využití, 

zejména pro investiční a podnikatelskou činnost. 
 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč 

Plnění:                                                   116 190,00 Kč 

% plnění:                                                      116,2 
 

Poplatky za zápis do rejstříku honební společnosti, 

lovecké lístky, za opatření vydaná speciálním staveb-

ním úřadem na základě vydaných rozhodnutí (sta-

vební povolení vodních děl – čističky odpadních vod, 

studny, kanalizace). 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                  50 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 

Plnění:                                                       9 800,00 Kč 

% plnění:                                                        19,6 
 

Jednalo se o postih za porušení obecně závazných 

předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, mysli-

vosti a vodoprávním úřadem uložené za porušení 

povinností v oblasti vodního hospodářství. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 

řízení o přestupcích) 
 

Rozpočet původní:                                  10 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                10 000,00 Kč 

Plnění:                                                       9 670,00 Kč 

% plnění:                                                      96,7 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-

ciálních plodin a zvláštní veterinární péče 
 

Rozpočet původní:                                  30 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                30 000,00 Kč 

Čerpání:                                                            0,00 Kč 

% čerpání:                                                         0,0 
 

Finanční prostředky byly určeny k zajištění umístění 

týraného zvířete do náhradní péče. 
 

Celospolečenské funkce lesů 
 

Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                              235 900,00 Kč 

Čerpání:                                                235 815,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 
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Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně uvolňo-

vané ze státního rozpočtu na úhradu za výkon odbor-

ného lesního hospodáře v těch případech, kdy tuto 

funkci vykonává právnická osoba s právem hospoda-

ření ve státních lesích. Dále se jednalo o podporu na 

výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňu-

jících dřevin při obnově lesního porostu. 

 

Ostatní správa v zemědělství 
 

Rozpočet původní:                                  20 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                20 000,00 Kč 

Čerpání:                                                     4 840,00 Kč 

% čerpání:                                                       24,2 
 

Finanční prostředky byly určeny na náhrady škod při 

výkonu činnosti lesní, myslivecké nebo rybářské 

stráže, které poskytuje ve smyslu zvláštních předpisů 

orgán státní správy lesů, myslivosti nebo rybářství. 

Hrazeno bylo zpracování znaleckého posudku – opo-

nentního posouzení vysokocennosti pěstované polní 

plodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní správa ve vodním hospodářství 
 

Rozpočet původní:                                  30 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                20 400,00 Kč 

Čerpání:                                                   10 820,00 Kč 

% čerpání:                                                       53,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení hydro-

metrických měření, zpracování dat a hydrotechnické 

výpočty na náhonu v k. ú. Horní Moštěnice – Vlkoš – 

Břest pro posouzení hydrologicko-hydraulických pod-

mínek tohoto objektu a na pořízení studie hydraulic-

kých poměrů Bolelouckého náhonu. 
 

 

 
 

 

 

Zprávu podal RNDr. Pavel Juliš 

vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
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Oblast veřejnosprávní kontroly 
 

Na základě primátorem schváleného plánu kontrol 

prováděl následné veřejnosprávní kontroly Útvar 

interního auditu a kontroly Magistrátu města Přerova 

(MMPr). V roce 2017 bylo celkem uskutečněno 54 

následných veřejnosprávních kontrol na místě, z toho: 

 22 kontrol v příspěvkových organizacích (PO) 

zřízených městem, 

 32 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory. 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona 

č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit 

systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční 

kontrolu hospodaření PO ve své působnosti, prově-

řování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrol-

ního systému u PO a nejméně jednou ročně jeho 

hodnocení. 

V PO byla prověřena přiměřenost a účinnost vnitřního 

kontrolního systému. Dále byla provedena kontrola 

pokladní hotovosti a cenin, evidence majetku, 

namátková kontrola majetku, kontrola inventarizace 

majetku a závazků provedené k 31.12.2016, poro-

vnání účetních zůstatků jednotlivých účtů dlouho-

dobého majetku, oprávek dlouhodobého majetku, 

jmění účetní jednotky a transferů na pořízení dlou-

hodobého majetku se stavy dle odpisové evidence, 

kontrola příjmů a výnosů, prováděných přefakturací 

energií a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Součástí kontrol bylo i posouzení, zda vnitřní před-

pisy (VP) organizace upravující řídící kontrolu, oběh 

účetních dokladů, zpracování účetnictví, pokladní 

operace, cestovní náhrady, inventarizaci majetku 

a závazků a nakládání s prostředky Fondu kulturních 

a sociálních potřeb (FKSP) nejsou v rozporu s práv-

ními předpisy. 

 v 6 PO byla navíc provedena kontrola dodržování 

obecně závazných právních předpisů při hospo-

daření s veřejnými prostředky, kontrolovaným 

obdobím byl ve 3 případech rok 2016, v 1 přípa-

dě období 01.01.–31.07.2017 a ve 2 případech 

období 01.01.–31.08.2017, 

 ve 4 PO byla provedena kontrola platového zařa-

zení zaměstnanců, 

Útvar interního auditu a kontroly 
interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole 

sídlo: nám. TGM 1 telefon: 581 268 111 

(4) 

 

 

  

interní audit 

1 

kontrola 

3 
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 v 11 PO byla kontrola zaměřena na opatření při-

jatá k odstranění nedostatků zjištěných při před-

chozích kontrolách, 

 v 7 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky, 

 ve 3 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti účet-

nictví, které se týkaly inventarizace majetku 

a závazků, 

 v 1 PO došlo k porušení zákoníku práce tím, že 

byla chybně stanovena výše cestovních náhrad, 

 ve 2 PO bylo zjištěno porušení nařízení vlády 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, které vzniklo tím, zaměstnanci 

byli chybně zařazeni do platového stupně v dů-

sledku nesprávného zápočtu praxe a 1 zaměstnan-

ci byl neoprávněně vyplácen osobní příplatek, 

 v 9 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadává-

ní veřejných zakázek malého rozsahu, nedostat-

ky spočívaly např. v tom, že při hodnocení nabí-

dek nebyla vyloučena nabídka, která nesplňovala 

podmínky výběrového řízení, ačkoliv dle zadáva-

cí dokumentace měla být vyloučena, nebyla 

správně stanovena předpokládaná hodnota 

u některých veřejných zakázek malého rozsahu, 

a proto nebyly dodrženy postupy zadávání těchto 

zakázek upravené VP schváleným zřizovatelem, 

příp. nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené 

tímto VP, 

 v 6 PO došlo k porušení zákona o registru smluv, 

např. tím, že nebyly zveřejněny objednávky, místo 

objednávek byly zveřejněny faktury, dokumenty 

nebyly zveřejněny ve strojově čitelném formátu, 

nebyla zveřejněna některá z povinných metadat. 
 

 

V oblasti VP PO upravujících řídící kontrolu, oběh 

účetních dokladů, zpracování účetnictví, pokladní 

operace, inventarizaci majetku a závazků, cestovní 

náhrady a nakládání s prostředky FKSP lze konsta-

tovat, že ve většině PO jsou správně nastaveny 

a dodržovány. V některých bylo doporučeno jejich 

doplnění, příp. aktualizace. 

Vnitřní kontrolní systém v PO je tvořen řídící 

kontrolou, jejíž fungování bylo nastaveno vnitřními 

směrnicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu 

a hlavního účetního došlo u PO s malou pravděpo-

dobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným 

počtem zaměstnanců.  

Ve všech PO byl vnitřní kontrolní systém vyhodno-

cen jako přiměřený a účinný, přesto se ve 2 organi-

zacích vyskytlo více dílčích nedostatků v oblasti 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zve-

řejňování smluv. 

Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrolách v roce 2016 bylo prověřeno, 

že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly 

odstraněny, příp. byla přijata opatření k zamezení 

dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou 1 PO, 

kde se opakovaly nedostatky týkající se chybných 

postupů při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

V případě zjištěných nedostatků byla kontrolovaným 

osobám uložena povinnost zaslat ve stanovené lhůtě 

písemnou zprávu o přijetí opatření k odstranění 

nedostatků a o jejich splnění, což kontrolované 

organizace dodržely. 

Dále bylo v roce 2017 předmětem kontroly 94 dotací 

poskytnutých z rozpočtu města 32 příjemcům. Cel-

kový objem zkontrolovaných dotací včetně povinné 

spoluúčasti příjemců dotací činil 18 172 429 Kč. 

U příjemců dotací bylo ověřeno dodržování účelu 

a podmínek stanovených pro jejich použití. U 6 dota-

cí bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkové 

výši 171 050 Kč, ve 2 případech tím, že nebyl dodr-

žen účel stanovený ve smlouvě, ve 4 případech došlo 

k porušení smluvních podmínek. Na základě výzvy 

zaslané podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, byly neoprávněně použité 

prostředky ve 2 případech příjemcem dotace vráceny. 

V 1 případě Zastupitelstvo města Přerova prominulo 

povinnost zaplatit uložený odvod vč. souvisejícího 

penále v plné výši, 3 případy jsou v řešení. 

Kromě provádění kontrolní činnosti poskytovali 

zaměstnanci metodickou pomoc PO na základě 

jejich žádostí, dále z vlastní iniciativy v případech 

změn legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, 

odstraňování kontrolami zjištěných nedostatků, a to 

zejména v oblasti účetnictví, nakládání s majetkem, 

rozpočtových pravidel, platového zařazení zaměst-

nanců, zveřejňování smluv v registru smluv, vnitř-

ních předpisů, finanční kontroly, veřejných zakázek 

malého rozsahu, nakládání s prostředky fondu kultur-

ních a sociálních potřeb, některých oblastí zákoníku 

práce a v souvislosti se změnami vykonávaných čin-

ností v PO.  

Dále se zaměstnanci podíleli na komplexním hodno-

cení řídící práce ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných městem, na zpracování změny VP č. 

11/2016 Metodický pokyn – příklady účtování pro 

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerov a rozpočtový proces, na přípravě podkladů 

pro schválení účetních závěrek PO, na přípravě 

zásad dotačního programu, vzorových smluv na 

poskytnutí dotace a spolupracovali s odbory, které 

metodicky usměrňují PO. 
 

 
 

 



 

– 135 – 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

Oblast interního auditu 
 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona 

č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finan-ční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

je vedou-cí orgánu veřejné správy povinen zavést 

a udržovat vnitřní kontrolní systém. Vnitřní kontrol-

ní systém je členěn na řídící kontrolu a interní audit.  

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě 

Plánu interního auditu na rok 2017 (dále jen „plán“) 

vypracovaného interní auditorkou a schváleného 

primátorem. Plán byl zaměřen např. na dodržování 

podmínek v nakládání s majetkem, cestovní výdaje, 

řídící kontrolu či uveřejňování smluv v registru 

smluv. Mimo plán však byly operativně provedeny 

2 interní audity, které byly zaměřeny na prověření 

informací definovaných v žádosti o odvolání zaměst-

nance MMPr a na odměňování zaměstnanců. Kon-

krétně tak byl v roce 2017 dokončen interní audit 

zaměřený na dodržování podmínek v nakládání 

s majetkem (zahájen v roce 2016), zahájen a dokon-

čen interní audit zaměřený na odměňování zaměst-

nanců, prověření informací v žádosti o odvolání 

zaměstnance, uveřejňování smluv v registru smluv, 

cestovní výdaje při použití soukromého vozidla 

a zahájen audit zaměřený na praktický výkon řídící 

kontroly. Mezi dokončenými interními audity se jed-

nalo o 1 finanční interní audit, 2 interní audity systé-

mu, 1 interní audit výkonu a 1 jinak zaměřený interní 

audit. 

Příklady – nejzásadnější nedostatky zjištěné při 

výkonu interních auditů za rok 2017: 

 nepřesnost či neúplnost vnitřních norem (např. 

jednací řád Zastupitelstva města Přerova, zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, organizační řád, cestovní 

náhrady), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nedodržování některých ustanovení vnitřních 

norem (např. spisový řád, směrnice o centrální 

elektronické evidenci smluv),  

 nedodržování některých ustanovení právních 

norem (např. zákon o úřednících, zákon o archiv-

nictví a spisové službě, zákon o registru smluv, 

zákon o finanční kontrole),  

 špatně spočítaná výše dotace ze strany zaměst-

nance MMPr,  

 předávání podkladů pro zavedení majetku do 

majetkové a účetní evidence MMPr nebylo 

bezodkladné.  

Interními audity dokončenými v roce 2017 bylo 

navrženo celkem 27 doporučení k nápravě zjiště-

ných nedostatků, ke zlepšení systému finanční kon-

troly nebo k předcházení či zmírnění rizik. Z těchto 

27 doporučení bylo v průběhu roku splněno celkem 

24, další 3 doporučení jsou v řešení (přechází do roku 

2018). Příklady opatření:  

 novelizace či doplnění vnitřních norem,  

 dodržování ustanovení vnitřních či právních 

norem,  

 výzva k vrácení části dotace,  

 bezodkladné předávání podkladů týkajících se 

evidence a účtování majetku,  

 provedení kontroly bezúplatně převedeného 

majetku. 

Kromě interních auditů se interní auditorka podílela 

na řešení situace PO zřízené městem, připomínko-

vala VP, poskytovala metodickou pomoc v různých 

oblastech, či se zúčastnila jednání různého druhu.    

 

 

 

 

Zprávu podala: Ing. Eva Marečková, Ph.D. 

vedoucí útvaru interního auditu a kontroly  
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Činnosti městské policie (MP) mimo jiné stanoví 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů, kde se uvádí, že obecní policie 

zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce. Při zajišťování 

veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování 

obecně závazných právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich 

majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občan-

ského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž 

projednávání je v působnosti obce a upozorňují 

fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí 

opatření k jejich odstranění. K 31.01.2017 bylo 

u MP zařazeno 61 zaměstnanců, z toho 51 strážníků, 

1 administrativní pracovnice, 1 technický pracovník 

s IT odborností a 8 asistentů prevence kriminality.  
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                               950 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          1 200 000,00 Kč 

Plnění:                                               1 958 023,64 Kč 

% plnění:                                                    163,2 

MĚSTSKÁ POLICIE 
zařízení zřízené zastupitelstvem města 

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města 

 

sídlo: nám. TGM 1         telefon: 581 219 900-1 

          tísňové volání: 156 

 

 

 

 

  

ředitel 

zástupce ředitele             

pro výkon služby 

velitel směny 

zástupce ředitele          

pro interní záležitosti               

a metodiku 

 směna – zástupce velitele 

                dispečer 

                strážníci  

pořádkové družstvo                

a výjezdová skupina, 

technické a administrativní  

oddělení, 

oddělení prevence 

kriminality, 

skupina psovodů, 

skupina záchranářů 

okrskáři 

mentor,              

asistenti prevence 

kriminality 
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Příjmy jsou tvořeny blokovými pokutami a blokový-

mi pokutami na místě nezaplacenými, které vymáhá 

za MP odbor ekonomiky po dobu 20 let od uložení 

bloku na pokutu na místě nezaplacenou. Plánovat 

příjmy městské policie je obtížné. Nejen vzhledem 

ke stále se měnícím zákonům, které neustále upravují 

podmínky ukládání pokut (jejich zvyšování či povin-

nost některé opakované přestupky neřešit, ale ozna-

movat správním orgánům), ale i proto, že prostě nejde 

odhadnout, jak často budou občané porušovat zákony. 

Změnou systému – zakládání a zpracování přestupků 

od strážníků v terénu (on-line evidence v MP mana-

geru s následným řešením na služebně) bylo dosaženo 

větší efektivity a využití strážníků k odhalování přes-

tupků. 

 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 

částí 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               48 500,00 Kč 

Plnění:                                                    48 500,00 Kč 

% plnění:                                                     100,0 
 

Jednalo se o příjmy z prodeje vozidla Š Octavia RZ 

4M5 2111 (rok výroby 2011, nepojízdné). 

 

Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní tělovýchovná činnost 
 

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 

Čerpání:                                                           0,00 Kč 

% čerpání:                                                         - 
 

V roce 2017 nebyly finanční prostředky čerpány, 

neboť pořádání tradiční střelecké soutěže strážníků 

městských policií „O pohár primátora Statutárního 

města Přerov“ se podařilo společně se spolupořada-

telem SK Policie zajistit ze sponzorských příspěvků.  
 

 
 

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence 

kriminality) 
 

Rozpočet původní:                                 80 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 79 928,50 Kč 

% čerpání:                                                   99,9 

Preventivní oddělení čerpalo finanční prostředky 

výhradně na pořízení reflexních a jiných bezpečnost-

ních prvků, dále náplní do tiskárny a kancelářských 

potřeb k přípravě výchovně propagačních materiálů 

pro účastníky přednášek a besed či pořízení jiného 

provozního materiálu.  

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva (APK) 
 

Rozpočet původní:                               220 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             236 200,00 Kč 

Čerpání:                                               235 804,17 Kč 

% čerpání:                                                   99,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány na projekt 

Asistent prevence kriminality (dále APK). Projekt se 

rozšířil na 8 pracovníků APK a 2 strážníky – mentory. 

Projekt byl částečně kryt čerpáním dotace od Minis-

terstva vnitra ČR. Největší část čerpání byla na oděvy 

a výstroj asistentů, dále na zajištění pracovního záze-

mí v budově ČD (nájem, elektřina, teplo, voda), ško-

lení a platby za telekomunikační služby. 

 

 
 

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:                                 35 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 

Čerpání:                                                 49 949,00 Kč 

% čerpání:                                                     99,9 
 

Záchranný oddíl MP Přerov má 6 členů – strážníků. 

Záchranáři se společně s kolegy záchranného oddílu 

MP Olomouc zúčastnili několika cvičení, včetně cvi-

čení na armádním lezeckém trenažéru „JAKUB“ 

v Olomouci. Další výcvik členů záchranné skupiny 

byl zaměřen na plavbu ve člunu a záchranu tonoucího. 

Na Skašovských jezerech trénovali záchranáři jízdu 

motorovým člunem, jeho ovládání i manévrování 

a také nacvičovali záchranu tonoucích se osob.  

Specifický výcvik je pravidelné a opakované čištění 

mostních pilířů od naplavenin na řece Bečvě. Zde si 

strážníci vyzkoušeli práci v proudící vodě, mani-

pulaci s objemnými a těžkými břemeny. Při likvidaci 

velkých kmenů také následně práci s motorovou 

pilou. V roce 2017 byla provedena částečná obměna 

neoprénových obleků – zakoupení 2 nových obleků 

a dále 6 ks záchranářských přileb. 
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Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Rozpočet původní:                            2 175 500,00 Kč 

Rozpočet upravený:                          3 135 500,00 Kč 

Čerpání:                                            2 975 087,45 Kč 

% čerpání:                                                     94,9 
 

Čerpání bylo velmi rozmanité – od zajištění základ-

ního chodu MP kancelářskými, čistícími, ochran-

nými a hygienickými potřebami až po finančně mno-

hem náročnější – provoz služebních vozidel, městský 

kamerový dohlížecí systém (MKDS), služební psy či 

výcvik nebo výstroj strážníků. Další čerpání bylo na 

realizování různých projektů, investic do techniky, 

vozového parku, nábytku apod. Finanční prostředky 

byly čerpány například na: 

 nákup nového služebního vozidla       504 750 Kč 

 další technickou výbavu vozu (světelné výstraž-

né zařízení, reflexní polepy, instalace RDS, GPS, 

čipování)                                             106 400 Kč 

 výstroj a výzbroj strážníků                 366 000 Kč 

 provoz vozidel – PHM                        245 000 Kč 

 provoz vozidel – opravy, servis          116 100 Kč 

 provoz MKDS (servis, telekomunikační poplat-

ky, nájem ploch, elektřina)                 184 450 Kč  

 nákup ochranných balistických vest   106 960 Kč 

 provoz psů (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem, 

ošetření)                                                91 890 Kč 

 střelecký výcvik (střelivo, nájem střelnice, 

instruktor)                                             84 600 Kč 

 výcvik sebeobrany a zákrokové techniky 

(instruktor, nájem tělocvičny)               38 800 Kč 

 provoz a úpravy evidenčního programu MP 

manager                                                55 790 Kč 

 úrazové pojištění strážníků                 158 000 Kč 

 telekomunikační služby operátorovi za mobilní 

telefony                                                 44 800 Kč 

 telekomunikační služby za PCO, RDS, 156 

                                                              53 100 Kč 

 poplatky za GPS                                   17 400 Kč 

 kalibrace měřiče rychlosti                     30 500 Kč 

 psychologické školení výjezdových hlídek 

                                                              32 900 Kč 

 pravidelné poplatky za kalibrace, atesty a opravy 

alkoholtesterů                                        22 600 Kč 

 renovace a nákup nábytku na šatně strážníků 

(skříňky, úložné sestavy, jídelní kout, botníky) 

                                                            128 800 Kč 

 pracovní prostor pro technického pracovníka 

                                                              35 200 Kč 

 náklady výběrového řízení na nové strážníky 

(zatím stále bez úspěchu)                      17 608 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce nad 500 tis. Kč 
 

Modernizace MKDS 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 

Rozpočet upravený:                             602 400,00 Kč 

Čerpání:                                               602 334,00 Kč 

% čerpání:                                                    100,0 

 

 
 

Podle koncepce modernizace MKDS došlo během 

roku k výměně 3 kamerových bodů (na ul. Kratochví-

lova, Bratrská, Velká Dlážka) a k vytvoření nového 

kamerového bodu (ul. Palackého). MKDS tedy mělo 

k dispozici 18 kamer (+ 1 sentriscop na nám. TGM) 

a vzhledem k bezpečnostní situaci ve společnosti 

a předpokládanému vývoji je to jistě velmi dobře. 

Pro strážníky jsou nepostradatelným pomocníkem 

při kontrole dodržování veřejného pořádku a odhalo-

vání protiprávního jednání, ochraně majetku města 

i jeho občanů. 

Schválená koncepce obnovy MKDS počítá s pravi-

delnou výměnou všech kamer až do roku 2021 tak, 

aby staré analogové kamery, jejichž údržba a provoz 

se stává pomalu nevyhovující, byly nahrazeny nový-

mi, moderními IP kamerami s nesrovnatelně vyšší 

funkcionalitou a kvalitou záznamu. Na výměnu tří 

kamer + jedné nové byla v roce 2017 čerpána dotace 

od Ministerstva vnitra ČR ve výši 327 667 Kč. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki 

ředitel Městské policie v Přerově 
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Městská knihovna v Přerově  
příspěvková organizace 

Žerotínovo nám. 36, 750 02 Přerov 
 

V Městské knihovně v Přerově (dále MěK) bylo 

k 31.12.2017 zaměstnáno 25 pracovníků s úvazkem 

24,25. Na přelomu měsíců června a července byla 

v MěK provedena veřejnosprávní kontrola Magistrátu 

města Přerova zaměřená na kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky, přiměřenost a účinnost kon-

trolního systému, evidenci majetku a inventarizaci, 

aktuálnost vnitřních předpisů a další. Kontrolou 

nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 
 

Významné události v roce 2017 
 

Na začátku roku 2017 došlo k zavedení tzv. rodinné 

registrace až pro 6 uživatelů v rámci jednoho regi-

stračního poplatku. Každý člen rodinné registrace 

má svůj vlastní průkaz a evidenci jednotlivých 

výpůjček včetně sankčních poplatků. 
 

 
 

Pokračovalo vzdělávání seniorů v rámci Virtuální 

Univerzity 3. věku (VU3V). Projekt VU3V, organi-

zovaný Českou zemědělskou univerzitou v Praze, 

byl zaměřený na vzdělávání seniorů a osob 50+. 

V rámci měsíce Března – měsíce čtenářů, byla reali-

zována anketa využívání služeb MěK a zahájen 

projekt „Chci, aby v knihovně…“. 

MěK se v květnu 2017 zúčastnila dalšího ročníku 

Knižních trhů na hradě Helfštýně, kde propagovala 

své služby a aktivity. Ve spolupráci se společnostmi 

Teplo Přerov, a. s. a Technické služby města Přero-

va, s. r. o., byla o letních prázdninách opět provozo-

vána letní půjčovna na přerovském bazéně, nově 

doplněná o bezplatné připojení k internetu prostřed-

nictvím Wi-Fi. 

V září došlo k rozšíření provozní doby pracovišť 

MěK v budově na Žerotínově náměstí o půjčování 

a poskytování knihovních služeb ve středu a roz-

šíření výpůjční doby na pobočce v Předmostí o pá-

teční půjčování.   

V říjnu, v průběhu celostátní akce Týden knihoven, 

byla vyhlášena výtvarná soutěž pro přerovské zá-

kladní školy (dále ZŠ) a veřejnost zaměřená na 

výročí narození přerovského rodáka a spisovatele 

Josefa Kainara. Z došlých prací byl na konci roku 

vydán nástěnný kalendář pro rok 2018. 

 
 

Přerovská knihovna se stejně jako v minulých letech 

účastnila Senior symposia v Městském domě v Pře-

rově, kde prezentovala své služby. 

Koncem měsíce listopadu musela být z technických 

důvodů uzavřena pobočka knihovny v Předmostí, 

a to až do konce roku 2017. 

 

Prostorové a technické podmínky pracovišť MěK  
 

Technický stav hlavní budovy MěK na Žerotínově 

náměstí je neměnný a stále nevyhovující a havarijní. 

Budova nadále vykazuje závažné nedostatky vyplý-

vající z jejího stáří a původního účelu (rodinná vila). 

Většina oken v objektu je ve zchátralém stavu a nelze 

je dostatečně zavřít, do objektu jimi zatéká a v zim-

ním období vznikají tepelné ztráty. V části podzem-

ních prostor budovy se i nadále projevuje vzlínání 

vlhkosti obvodového zdiva vzhledem k nefunkční 

nebo neexistující izolaci. V budově rovněž dochází 

k občasným výpadkům elektrické energie v důsledku 

nevyhovujícího stavu elektroinstalace a k závadám 

na zastaralém elektrozařízení. V nevhodném stavu 

jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. Vysoký 

stupeň opotřebení některých podlahových krytin 

ztěžuje jejich úklid a zvyšuje riziko úrazu. Nejsou 

zde splňovány základní hygienické normy, chybí 

WC pro návštěvníky, nedostatečná je i kapacita pro 

odkládání kabátů a tašek, problematický, v řadě 

případů nemožný, je přístup pro tělesně postižené 

a imobilní občany, a to vzhledem k umístění budovy 

na kopci. V průběhu roku nebyly provedeny žádné 

zásadní plánované ani mimořádné opravy výpůjčních 

ani pracovních prostor, v suterénu hlavní budovy 

proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. 

V průběhu měsíců srpen a září 2017 byla v budově 

na ulici Palackého, kde sídlí půjčovna pro děti, 

provedena rekonstrukce topení a následně prostory 

nově vymalovány. Pobočka byla z tohoto důvodu od 

21.08.2017 – 08.09.2017 uzavřena. V září byla rov-

něž provedena výměna kuchyňské linky v kuchyňce 

pracovníků služeb a došlo k výmalbě skladových 

prostor v budově na Žerotínově náměstí. 

Začátkem září proběhla na všech pracovištích a po-

bočkách MěK výměna všech informačních tabulí 

s provozní dobou knihovny. Informační tabule byly 

doplněny o odkazy na internetové stránky. Koncem 

roku byla provedena úprava skladovacích prostor 
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ekonomického oddělení a jejich vybavení novými 

regály pro uskladnění provozního materiálu. 

Ostatní pobočky ve městě i místních částech (dále 

MČ) jsou umístěny v odpovídajících objektech a vy-

baveny potřebným nábytkem a technikou. Stav 

objektů odpovídal jejich stáří a průběžné údržbě.  

 prostory MěK v MČ Penčice byly i nadále vytá-

pěny pomocí elektrických přímotopů, které vyka-

zují vysokou energetickou náročnost, a bylo by 

vhodné tento objekt plynofikovat.  

 v prostorách MěK v MČ Lověšice došlo v květnu 

k nové výmalbě výpůjčních prostor. 

 v prostorách MěK v MČ Újezdec byla v průběhu 

letních prázdnin, v součinnosti s mateřskou školu 

umístěnou ve stejném objektu, realizována vý-

měna starých oken za okna plastová a provedena 

oprava popraskaného stropu a celková výmalba 

prostor knihovny. 

 v knihovně v MČ Henčlov došlo k odpadnutí 

části stropní omítky a zatečení z prostor venkov-

ní terasy, prostory byly do konce roku opraveny. 
 

V průběhu roku neprobíhala žádná jednání se zřizo-

vatelem MěK o možném přemístění hlavní budovy 

MěK do nových prostor. O přestěhování knihovny 

do nových prostor nebylo dosud rozhodnuto.  

V průběhu I. pololetí byly, v návaznosti na změnu 

provozovatele přerovského kina Hvězda, nabídnuty 

některé prostory v rámci této budovy k využití pro 

MěK. Po několika jednáních se zřizovatelem byl 

představen záměr možného přestěhování půjčovny 

pro děti z budovy na Palackého ulici do upravených 

prostor v rámci uvedeného objektu, ze kterého ve 

vazbě na rozšíření služeb kina bylo upuštěno. Dále 

byla zřizovatelem MěK představena a diskutována 

možná varianta přestěhování půjčovny pro děti do 

uvolněných prostor v pasáži na Kratochvílově ulici. 

Tato varianta nebyla dále rozvíjena a v rámci této 

alternativy nebyly realizovány žádné další kroky. 

 

Zabezpečení knihovnických a informačních služeb  
 

Veškeré knihovnické a informační služby, které jsou 

poskytovány v hlavní budově, jsou dlouhodobě limi-

továny přetrvávajícími prostorovými omezeními, kdy 

je většina fondu umístěna ve skladu, popř. v depo-

zitním skladu v Předmostí.  

Všechny pobočky ve městě byly vybaveny košíky 

s logem knihovny, které slouží uživatelům k přená-

šení většího počtu vybíraných knih v rámci půjčovny 

a také deštníky, které si mohli návštěvníci knihovny 

zapůjčit v případě nenadálé změny počasí.  

V půjčovně pro dospělé i na dalších pracovištích 

přerovské knihovny jsou čtenářům také k dispozici 

dioptrické brýle pro případ, že by je některý z nich 

zapomněl doma, tuto službu uvítalo 150 uživatelů.  

Některé ze služeb MěK využilo v průběhu roku 

celkem 6 297 uživatelů (v roce 2016 – 5 496), Z to-

hoto počtu bylo 2 018 uživatelů ve věku do 15 let 

(v roce 2016 – 1 685). Porovnání celkového počtu 

uživatelů s rokem 2016 nelze relevantně aplikovat 

z důvodu změny metodiky evidence registrovaných 

uživatelů vydané Národní knihovnou v Praze, která 

vešla v platnost v lednu 2017. Výrazné celkové zvý-

šení lze však přisoudit převážně zpřesnění původní 

evidence uživatelů využívajících některou ze služeb 

přerovské knihovny  
 

 
 

Důvodů dřívějšího poklesu počtu registrovaných 

uživatelů, který se pravděpodobně projeví i v budou-

cnu, je několik. Jednak dochází k poklesu celkového 

počtu obyvatel města Přerova, k odchodu aktivních 

uživatelů z důvodů stáří (úmrtí). Dále také mladší 

generace využívá více moderních možností přístupu 

k dokumentům a informacím a využívá služby MěK 

v menším rozsahu než generace starší. Na pokles 

počtu registrovaných uživatelů má také vliv zavedení 

některých služeb v minulosti, které sice zviditelnily 

služby a nabídku MěK, ale již nemotivují uživatele 

těchto služeb dále se registrovat (Kniha do vlaku). 

V neposlední řadě mají na pokles počtu registrova-

ných uživatelů vliv prostorové možnosti knihovny, 

které nenabízejí moderní uspořádání a funkčnost, na 

které je mladší generace zvyklá z jiných knihoven 

v ČR i ve světě, jež navštěvuje v rámci svého vzdě-

lávání nebo zaměstnání.  
 

 
 

Uživatelé knihovny si v průběhu roku 2017 vypůjčili 

celkem 340 933 knihovních dokumentů při celkovém 

počtu 119 846 návštěv zahrnujících i návštěvy besed, 

přednášek a vzdělávacích akcí. To představuje oproti 

roku 2016 pokles o 16 757 výpůjček (- 4,68 %). Ve 

stejném sledovaném období došlo k poklesu návštěv-

nosti knihovny o 1 462 návštěv (- 1,21 %).  

Při použití koeficientu poklesu výpůjček ve výši 

18,72 %, stanoveného jako průměr poklesů v letech 

2015 a 2017 oproti letům 2006 až 2014, aplikova-

ného na výkony výpůjček, došlo opět k mírnému 

poklesu. Koeficient přepočtu představuje rozdíl mezi 

původním způsobem evidence již vypůjčených do-

kumentů a novým nastavením v roce 2015. 
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Z celkového počtu 119 846 návštěv knihovny za rok 

2017 bylo 10 437 návštěvníků vzdělávacích besed, 

lekcí informační výchovy, výstav, školení, work-

shopů, knižních trhů a anonymních uživatelů služeb 

knihovny. Návštěvnost uživatelů přímých služeb 

(výpůjčky knihovních dokumentů, prodloužení apod.) 

byla v roce 2017 v celkové výši 100 871, z níž bylo 

prostřednictvím on-line služeb (přístupy do čtenář-

ského konta, prodlužování apod.) uskutečněno cel-

kem 4 353 návštěv. 

V říjnu roku 2015 zahájila MěK ve spolupráci s Čes-

kými drahami půjčování knih v rámci celostátního 

projektu Kniha do vlaku. V průběhu roku 2017 bylo 

v rámci tohoto projektu umístěno ve vestibulu pře-

rovského nádraží celkem 3 075 knih. Jednalo se 

o knihy vyřazené, již nepotřebné nebo nevyužité 

dary uživatelů. Všechny knihy, které byly v knihov-

ním regále na nádraží v průběhu roku umístěny, se 

„vypůjčily“. Předpoklad, že se tyto knihy budou do 

stojanu vracet, se nenaplnil a návratnost knih je 

prakticky nulová. Vzhledem k účelu, pro který byl 

projekt realizován a frekventovanosti prostředí není 

možné získat relevantní informace o tom, kde knihy 

z projektu končí a kolik uživatelů si je „vypůjčí“. 

Elektronických služeb MěK (internet, přístup k elek-

tronickým databázím apod.) využilo celkem 9 199 

uživatelů.  

V roce 2017 bylo dále: 

 vyřízeno 2 300 žádostí na prodloužení výpůjček 

zaslaných uživateli MěK,  

 na základě elektronických požadavků uživatelů 

připraveno 2 930 knihovních dokumentů, 

 prostřednictvím chatovací služby SmartSupp, 

poskytnuty informace 178 uživatelům, 

 provedeno 732 výpůjček společenských her,  

 153 výpůjček herní konzole Microsoft XBOX, 

 14 uživatelů si vypůjčilo tablety a čtečky elektro-

nických knih s 

 elektronické knihy si prostřednictvím e-Výpůjček 

vypůjčilo celkem 93 uživatelů (497 výpůjček 

v hodnotě 24 353 Kč), 

 bylo uskutečněno 1 591 výpůjček zvukových knih 

30 uživatelům se zdravotním omezením  

Z hlediska efektivního využití přidělených finan-

čních prostředků pokračovala pravidelná výměna 

knihovního fondu na pobočkách ve městě, a to 1x za 

dva měsíce. 

 

Nové služby 
 

 od ledna bylo zahájeno vydávání tzv. rodinných 

registrací. Na průkaz hlavního uživatele může 

být navázáno až 5 dalších bezplatných registrací, 

díky čemuž mohou členové rodiny ušetřit za 

poplatky jednotlivých individuálních registrací. 

Jedinou podmínkou vazby na hlavní registraci je 

shodné bydliště všech členů rodinné registrace. 

Výše rodinné registrace byla stanovena na 150 

Kč a přináší řadu dalších zvýhodnění, jako jsou 

např. bezplatné návštěvy besed a přednášek nebo 

nižší poplatky za účast ve vzdělávacích kurzech 

organizovaných knihovnou. Celkem bylo zaevi-

dováno a vydáno 77 rodinných registrací, které 

využívalo 260 uživatelů, 

 v průběhu letních prázdnin byla v rámci realizace 

letní půjčovny na přerovském koupališti zpro-

vozněna služba bezdrátového připojení k inter-

netu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Služba 

byla poskytována všem návštěvníkům bezplatně 

a využilo ji celkem 159 návštěvníků, 

 v průběhu měsíců března a dubna se uskutečnil 

průzkum využívání služeb MěK. Prostřednictvím 

anketních otázek byla veřejnost vyzvána, aby se 

vyjádřila ke stávajícím službám. Ankety se 

zúčastnilo 118 respondentů, kteří přinesli důleži-

tou zpětnou vazbu k nabízeným službám a aktivi-

tám. Po jejím vyhodnocení bylo přistoupeno 

k následujícím změnám – od září 2017 MěK roz-

šířila půjčovní dobu i na středu, a to od 12.00 

hodin do 16.00 hodin, a zároveň byla pro veřej-

nost otevřena pobočka v Předmostí v pátek od 

9.00 hodin do 16.00 hodin.  

 I. pololetí zahájila v rámci Března – měsíce čte-

nářů, byla zahájena lístková forma dotazování 

s názvem „Chci, aby v knihovně…“, která umož-

ňuje uživatelům MěK napsat prostřednictvím 

příspěvků na nástěnku/tabuli svoje přání, návrh, 
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připomínku, dotaz apod., co by mělo nebo mohlo 

být v knihovně zrealizováno. První vyhodnocení 

návrhů této kampaně bylo zveřejněno v knihov-

ním zpravodaji za měsíc květen 2017 a na www 

stránkách knihovny. Nejpalčivějším tématem byla 

dostupnost sociálních zařízení pro uživatele 

v prostorách hlavní budovy na Žerotínově nám. 

Další návrhy byly zaměřeny přímo na novou 

budovu a prostory MěK – na možnost umístění 

nápojových automatů nebo vybudování klimati-

zovaných prostor knihovny,  

 zajímavým námětem, kterému se knihovna již 

sama před nějakým časem věnovala, bylo poří-

zení a instalace tzv. Biblioboxu. Ten slouží 

k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřena, 

tedy večer a o víkendech nebo státních svátcích. 

Na základě předběžného jednání s manažerkou 

obchodního centra Galerie Přerov byla dohod-

nuta spolupráce s možným umístěním Biblioboxu 

v prostorách tohoto obchodního centra. Tento 

návrh bude realizován v průběhu roku 2018. 
 

Zpracování a doplňování knihovního fondu 
 

Knihovní fond byl průběžně doplňován a zkvalitňo-

ván dle požadavků čtenářů a knihovníků, a to v ná-

vaznosti na přidělené finanční prostředky.  

V průběhu roku 2017 bylo nakoupeno 8 122 svazků 

knihovních dokumentů mimo periodik v celkové 

hodnotě 1 380 869 Kč. V této hodnotě není zapo-

čítána částka 25 000 Kč za neome-

zený přístup do databáze zvukových 

knih Knihovny a tiskárny pro nevi-

domé K. E. Macana v Praze a částka 

19 600 Kč za 400 ks e-Výpůjček. 

Periodika byla zakoupena v hod-

notě 214 000 Kč.  

Za stejné období bylo z fondu kni-

hovny vyřazeno 16 957 knihovních 

dokumentů, 221 elektronických 

zdrojů (CD přílohy knih a časopisů) 

a 1 hudebnina. Vždy se jednalo 

o knihovní dokumenty opotřebova-

né, poškozené nebo multiplikáty. 

Použitelné vyřazené knihy byly na-

bídnuty ostatním knihovnám v ČR 

a poté k odprodeji veřejnosti. Ně-

které z vyřazených knih byly využi-

ty v rámci projektu Kniha do vlaku, 

velmi poškozené knihy byly zlikvi-

dovány a odvezeny do sběrných surovin.  

Z grantového projektu Česká knihovna zaměřeného 

na podporu nákupu nekomerčních titulů umělecké 

beletrie a děl literární vědy mohla MěK v průběhu 

roku bezplatně objednat celkem 43 svazků knižních 

publikací v celkové hodnotě 11 681 Kč. Do konce 

roku bylo z uvedeného dotačního titulu dodáno 

21 svazků nabízených knih. MěK dále obdržela 

celkem 258 návrhů od svých uživatelů na pořízení 

některého z knihovních dokumentů do fondu kni-

hovny, realizováno bylo 98 % těchto požadavků.  

V rámci darů od institucí a fyzických osob bylo 

v průběhu roku 2017 zaevidováno a zpracováno 

celkem 615 svazků knih, 983 svazků periodik a 7 

svazků dalších knihovních dokumentů (CD, DVD, 

ZK) v odhadované hodnotě 67 481 Kč. 

Stav knihovního fondu k datu 31.12.2017 bez knih 

pořízených v rámci výkonu regionálních funkcí činil 

156 661 svazků knihovních jednotek. Z toho: 

 145 371 svazků knih,  

 8 064 svazků zvukových dokumentů audio CD,  

 2 025 svazků zvukových knih,  

 723 svazků elektronických zdrojů, 

 66 svazků hudebnin,  

 116 svazků map  

 296 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 

elektronických knih, společenské hry a tematické 

kufříky).  

V průběhu měsíce srpna proběhla na všech praco-

vištích MěK revize knihovního fondu. Zrevidováno 

bylo celkem 132 316 knih, 7 823 CD audio nosičů, 

1 868 zvukových knih, 671 elektronických zdrojů, 59 

 hudebnin a 209 trojrozměrných dokumentů (z toho 

182 deskových her). Všechny uvedené knihovní 

dokumenty byly zkontrolovány a nevyhovující vyřa-

zeny. Při revizi nebylo nalezeno 760 svazků knih, 12 

CD audio nosičů, 3 zvukové knihy, 34 elektro-

nických zdrojů a 2 trojrozměrné dokumenty, vše 

v celkové pořizovací hodnotě 92 601 Kč. Nenale-

zené knihovní dokumenty budou v průběhu roku 

2018 průběžně dohledávány. 

Pokračovalo přebírání obálek knih od nakladatelů, 

kteří jej umožnili v rámci spolupráce se sdružením 

SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány 

skenováním, celkem bylo naskenováno 465 obálek 

knih a periodik. 

V rámci předplatného nebo darů bylo odebíráno 226 

titulů a 354 svazků periodik. Další tituly periodik 

byly doplňovány nepravidelně prostřednictvím spo-

lečnosti VaRa, která zajišťuje distribuci starších čísel 

titulů periodik za sníženou cenu nebo z darů. 

V průběhu probíhala také úprava a synchronizace 

záznamů věcných autorit (předmětová hesla) s da-

tabází Národních autorit Souborného katalogu ČR. 

Práce probíhaly za podpory finančních prostředků 

získaných prostřednictvím grantového programu 

MK ČR VISK9, činnost zajišťovaly 2 externí pra-

covnice na poloviční úvazek.  
 

Kulturní a vzdělávací činnost 
 

MěK zajišťovala a pořádala pro veřejnost řadu kul-

turních akcí a besed. Informace o veškerých aktivi-

tách knihovny byly mimo standardního umísťování 

na www stránkách MěK a propagačních panelech 

města rovněž pravidelně rozesílány na e-mailové 

kontakty uživatelů a dalších institucí, které k tomu 

daly souhlas. 
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Akce pro veřejnost 
 

V průběhu roku 2017 se uskutečnily cestopisné 

a populárně naučné besedy, a to: 

 „Na mámině kole napříč Balkánem“ s Radomírem 

Čížkem,  

 „Aljaška 3D“ s Tomášem Lounem,  

 beseda „Jemen – zřítelnice oka Mohameda“ se 

Sašou Ryvolovou,  

 „Zimbabwe“ s Andreou Kauckou,  

 „MU KO SURIN: Thajsko s dětmi a pod stanem“ 

s Markem Miholou, 

 „Čachtice“ s Milanem Zachou Kučerou.  

 „Labyrint záhad“ s Arnoštem Vašíčkem,  

 „Sibiř“ s Tomášem Kubešem,  

 „Dál po Hedvábné stezce: Pouštěmi Uzbekistánu“ 

s Natašovou Kučerovou,  

 „Barma a Vietnam“ s manželi Márovými,  

Uvedených besed pro veřejnost se v průběhu roku 

2017 zúčastnilo celkem 756 posluchačů. 

 

Mimo výše uvedené besedy probíhaly také menší 

přednášky na různá témata, např: 

 „Olomoucký hrad“ a „Vinné a právovárečné do-

my v Olomouci“ se Štefanem Blahem, 

 „Rok 2017 z pohledu numerologie“ a „Karmický 

kód duše a poslání v našem životě“, „Význam 

jména, příjmení a dalších osobních údajů dle 

numerologie“ s Dagmar Halotovou,  

 „Cesty prvních moravských misionářů“ s Micha-

lem Krchňákem,  

 „Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska“ 

s Vítem Ryšánkem,  

 „Pozitivní myšlení“ a „Umíme mezi sebou komu-

nikovat?“ „Moc podvědomí“ a „Stres: závažný 

problém dnešní doby“ s Pavlem Kavříkem,  

 „Rostliny pro zdraví, v kuchyni a ochraně zahra-

dy“ s Andreou Lenochovou, 

  „Využijte svého práva na preventivní prohlídku“ 

s Karlou Otavovou z přerovského Mamma HELP 

centra  

Uskutečnila se také 4 setkání s autory a jejich lite-

rární tvorbou, a to s Petrou Dvořákovou, Jiřím Hájíč-

kem, Markétou Harasimovou a Martinou Bittnero-

vou. Tato setkání ale měla většinou menší účast než 

výše uvedené přednášky a než průměr uvedený níže. 

Výše uvedených přednášek se pravidelně účastnilo 

v průměru 22 návštěvníků na 1 akci. Celkového počtu 

18 realizovaných přednášek se zúčastnilo celkem 

397 posluchačů. 

Většina velkých akcí (přednášek a besed) se vzhle-

dem k absenci vlastního přednáškového sálu konala 

v zasedacích prostorách Ministerstva zemědělství 

ČR ve Wurmově ulici, Klubu Teplo na Horním ná-

městí nebo v malém zasedacím sále Městského domu 

v Přerově, a to zpravidla od 17.00 hodin do 19.00 

hodin. Za tyto pronájmy uhradila MěK 10 824 Kč. 

Menší besedy (pro max. 25 účastníků) probíhaly 

v prostorách přednáškové místnosti a učebny MěK 

na Žerotínově náměstí. 

MěK se v květnu zúčastnila dalšího ročníku „Kniž-

ních trhů“ na hradě Helfštýně, kde propagovala své 

služby a aktivity. Akce se zúčastnilo 88 návštěvníků. 

K propagaci akce a účasti byly ve spolupráci s vede-

ním hradu Helfštýn připraveny pro registrované 

uživatele knihovny cenově zvýhodněné vstupenky, 

kterých využilo celkem 34 uživatelů.  
 

 
 

O letních prázdninách byla opět zprovozněna půj-

čovna na přerovském koupališti, kterou využilo 953 

uživatelů. Mimoto mohli všichni návštěvníci koupa-

liště využít nabídky bezplatného připojení k inter-

netu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Této služby 

využilo 159 návštěvníků areálu. 

V Týdnu knihoven se uskutečnila tradiční Čtenářská 

amnestie, v rámci níž vrátilo 85 uživatelů vypůjčené 

a upomínané knihovní dokumenty. Celkem byly pro-

minuty sankční poplatky ve výši 1 500 Kč. Knihovna 

se také zúčastnila dalšího ročníku Senior symposia, 

kde prezentovala své služby a nabídku aktivit pro 

seniory. Nabídky bezplatné registrace k využívání 

služeb MěK využilo 13 seniorů. 

Na podporu výpůjčních služeb byly pro uživatele 

MěK v průběhu prosince připraveny speciální vá-

noční knižní balíčky, které obsahovaly 3 tematicky 

zaměřené tituly knih. Balíčky byly díky své žánrové 

rozmanitosti určeny jak pro ženy, tak i pro muže. 

Celkem bylo půjčeno 40 balíčků. 

Na pobočce v Předmostí se uskutečnilo několik 

setkání „Čaj o páté“, kterých se zúčastnilo celkem 36 

zájemců, a kde se diskutovalo nad aktuálními 

knihovními novinkami i neformálními tématy. 

 

Soutěže pro veřejnost 
 

V průběhu roku 2017 se pro veřejnost uskutečnilo 

několik soutěží o knižní a jiné ceny.  

 5 internetových znalostních soutěží s různým 

tematickým zaměřením, kterých se zúčastnilo 

celkem 54 zájemců. V každé ze soutěží byli vždy 

z úspěšných řešení vylosováni 3 účastníci, kteří 

obdrželi knižní ceny, 

 2 fotosoutěže – „Nejlepší babička čtenářka“ 

(nezúčastnil se žádný zájemce) „Gastronomie na 

cestách“ (účast 6 soutěžících, z toho 3 byli oceně-

ni paměťovými kartami do digitálních fotoaparátů. 

 

Výstavy 
 

V multifunkčních prostorách knihovny, které slouží 

jako učebna, přednášková místnost nebo výstavní 

prostory, je umístěna stálá expozice historie MěK 

v letech 1919 – 2015. Tato byla ke konci roku 

z části nahrazena kresbami dětí, které byly vytvořeny 
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v rámci projektu o Josefu Kainarovi v roce 2014. 

Mimoto byly v prostorách MěK na jednotlivých 

pracovištích realizovány pravidelné tematicky zamě-

řené výstavky na různá literární a regionální výročí 

a v rámci nich připravovány nabídky žánrové litera-

tury – cestopisy, fotografování, apod. 
 

Odborné konference a semináře 
 

V listopadu se ve spolupráci MěK a Muzea Komen-

ského v Přerově uskutečnil VI. ročník odborného 

semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na 

rozvoj čtenářství VI. s podnázvem „Nové cesty za 

dobrodružstvím“. Jeho cílem bylo představení sou-

dobé literatury pro děti a nové formy propagace 

dětského čtenářství. Tématem VI. ročníku byl po-

hled na proměnu problematiky pojetí dobrodružství 

v současné literatuře pro děti. Seminář byl určen pro 

pracovníky knihoven, pedagogy, odborné pracov-

níky a studenty pedagogických a knihovnických 

oborů a jeho výstupem byl sborník prezentovaných 

příspěvků. Seminář byl realizován za finanční pod-

pory Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

ČR – SKIP ČR a grantového programu Ministerstva 

kultury ČR a zúčastnilo se jej celkem 80 účastníků.. 
 

Akce pro děti  
 

Pro děti a mládež byla na všech pobočkách MěK 

a v půjčovně pro děti uspořádána pravidelná setkání 

a besedy, zaměřené na literární i všeobecně naučná 

témata. 

Knihovna pokračovala v dalším, již 9. ročníku 

celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka“, zaměřeného na podporu dětského čtenář-

ství. Projekt zajišťoval Svaz knihovníků a informač-

ních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s celostátním 

projektem Čtení pomáhá. Akce se zúčastnilo celkem 

440 prvňáčků ze 7 přerovských ZŠ, kteří pravidelně 

navštěvovali MěK a účastnili se připravených besed 

a soutěží. Na závěr projektu byli všichni účastníci 

slavnostně pasováni na čtenáře, kde také obdrželi 

knížku Martina Šinkovského: Lapálie v Lampálii 

a bezplatnou průkazku do knihovny s platností do 

konce roku 2017. 

V průběhu jarních prázdnin se v půjčovně pro děti 

a na pobočce v Předmostí uskutečnily výtvarné dílny 

a turnaje ve hraní společenských her. 

Uskutečnilo se několik autorských čtení a besed se 

spisovateli Janem Opatřilem, Petrou Dvořákovou 

a Martinou Bittnerovou, kterých se zúčastnilo 345 

žáků přerovských ZŠ. 

Vybrané děti se připojily k již tradiční celorepubli-

kové akci Noc s Andersenem, bylo jim umožněno 

přespat v knihovně a účastnit se řady soutěží a her. 

Ve stejném termínu jako Noc s Andersenem proběhl 

na  pobočkách na Trávníku a v Předmostí Večer 

s Andersenem, prostřednictvím něhož se děti zapo-

jily do spousty her a soutěží.  

V průběhu letních prázdnin byly v půjčovně pro děti 

na Palackého ulici realizovány prázdninové výtvar-

né dílničky, jichž se zúčastnilo celkem 110 dětí. 

Mimo aktivity Herního klubu využilo o prázdninách 

možnosti zahrát si nějakou z nabízených společen-

ských her celkem 139 zájemců. 

V rámci Týdne knihoven, probíhala pro děti řada 

akcí a aktivit na podporu informovanosti o službách 

MěK a dětského čtenářství. V prostorách přerov-

ského loutkového divadla se uskutečnila 2 scénická 

čtení pro děti ZŠ (účast 312 dětí). Dále byla vyhlá-

šena výtvarná soutěž „Nevídáno neslýcháno aneb 

Děti kreslí Kainara“ k 100. výročí narození tohoto 

přerovského rodáka (účast 5 ZŠ – 198 dětí). Z vy-

braných výtvarných prací byl vytvořen nástěnný 

kalendář pro rok 2018 a ten předán všem účastní-

kům soutěže.  

U příležitosti Dne pro dětskou knihu byly v půjčovně 

pro děti realizovány aktivity na podporu dětského 

čtenářství. V rámci velikonočních příprav se zde 

uskutečnilo Velikonoční vyrábění s floristkou Kristý-

nou Janáčkovou, koncem roku se se stejnou protago-

nistkou uskutečnila vánoční výtvarná dílna. Ve 

spolupráci se „Studiem Bez Kliky“ byl pro žáky ZŠ 

realizován vzdělávací program na téma vývoje 

knihtisku (účast 76 dětí). 

V průběhu roku 2017 se pro děti a školní družiny 

uskutečnila také řada výtvarných a tvořivých dílen 

s různým zaměřením, kterých se zúčastnilo celkem 

380 dětí, popř. jejich rodičů nebo pedagogů. 

Pracovnice půjčovny ve spolupráci s několika 

dětskými uživateli knihovny v rámci velikonočních 

svátků připravily a instalovaly výzdobu autobusové 

zastávky na Palackého ulici. 
 

 
 

Na všech pobočkách knihovny a ve studovně probí-

haly v průběhu roku 2017 pravidelné lekce infor-

mační výchovy pro žáky mateřských, základních 

a středních škol (účast 652 dětí). Celkem bylo reali-

zováno 31 vzdělávacích akcí. 

Dále bylo uskutečněno 276 tematicky zaměřených 

besed pro žáky mateřských a ZŠ, kterých se zúčast-

nilo celkem 5 574 dětí, celkového počtu 24 realizo-

vaných soutěží se zúčastnilo 614 dětí. Ve spolupráci 

s přerovskými mateřskými a ZŠ se uskutečnilo 155 

společných půjčování za účasti 3 621 dětí.  

V půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí se 

pravidelně konal Klub hráčů, v rámci něhož se 

uskutečnila řada setkání dětí nad společenskými 

hrami. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 175 dětí,  



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017 

 

– 146 – 

Vzdělávací akce pro veřejnost 
 

V průběhu roku probíhaly vzdělávací akce pro veřej-

nost zaměřené na základy ovládání výpočetní 

techniky, práce s běžnými kancelářskými aplikacemi 

a využívání moderních informačních prostředků, 

kterých se zúčastnilo 85 zájemců z řad veřejnosti.  

V průběhu roku 2017 probíhaly také specializované 

kurzy zaměřené na používání moderních dotyko-

vých zařízení pod názvem „Používáme tablet“. 

Uskutečnilo se 14 přednášek za účasti 93 zájemců.  

V I. pololetí se uskutečnily 2 vzdělávací kurzy 

„Základy úprav digitální fotografie“, zaměřené na 

zvládnutí základních úprav digitálních fotografií, 

kterých se zúčastnilo 17 posluchačů. 

V rámci ukončení zimního semestru Virtuální Uni-

verzity 3. věku (VU3V), realizovaného na podzim 

roku 2016, proběhlo v lednu 2017 slavnostní předání 

pamětních listů v Mervartově síni na přerovském 

zámku. Pro letní semestr, který probíhal v I. pololetí 

za účasti 44 seniorů, bylo zvoleno téma „Cesto-

vání“. Celkem proběhlo 6 přednášek a ukončení to-

hoto semestru proběhlo obdobným způsobem jako 

v lednu. Zimní semestr pokračoval cyklem přednášek 

na téma “České dějiny a jejich souvislosti“, kterých 

se ve dvou kurzech zúčastnilo celkem 47 posluchačů 

z řad seniorů.  
 

 
 

Posluchači VU3V se společně s tutorem e-learnin-

gového vzdělávání přerovské knihovny a v souvis-

losti s přednášenou tematikou zúčastnili několika 

studijních výletů, a to do vily Tugendhat v Brně, 

výstavy A. Forýtka v Dřevohosticích a výstavy České 

korunovační klenoty ve Zlíně.  

Účastníci VU3V, kteří již absolvovali 6 vzděláva-

cích semestrů, se zúčastnili slavnostního ukončení 

studia – promoce v aule České zemědělské univer-

zity v Praze, kde obdrželi osvědčení o absolutoriu. 

Pokračovaly pravidelné besedy a přednášky pro 

seniory a další zájemce pod názvem Kulturní akade-

mie knihovny, a to každé poslední pondělí v měsíci. 

Uskutečnilo se 10, kterých se zúčastnilo 111 poslu-

chačů z řad seniorů. 

 

Vzdělávací akce pro zaměstnance 
 

Všichni pracovníci absolvovali na začátku kalendář-

ního roku pravidelné školení BOZP, PO a pověření 

pracovníci také školení řidičů referenčního vozidla. 

Dáli si pravidelně zvyšovali svoji odbornou kvali-

fikaci v oblasti knihovních služeb a souvisejících 

činností účastí na odborných seminářích a školeních, 

a to jak na základě potřeb organizace tak také 

vlastních potřeb. Všechny tyto vzdělávací akce byly 

zajišťovány bezplatně. 

V průběhu I. pololetí dokončila úspěšně 1pracovnice 

knihovnický rekvalifikační kurz pořádaný Vědeckou 

knihovnou v Olomouci. Na tento kurz přispěla MěK 

50 % studijních nákladů, tedy 2 250 Kč. 

 

Spolupráce s partnerskými knihovnami 
 

V průběhu roku neprobíhala žádná akce ve spolu-

práci s partnerskou knihovnou z Bardějova ani pols-

kého Kedzierzyn-Koźle. 

 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  
 

MěK uzavřela s Vědeckou knihovnou v Olomouci 

smlouvu o přenesení výkonu regionálních funkcí pro 

rok 2017 s platností od 01.01.2017.   

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výkon 

regionálních funkcí pro rok 2017 z finančních 

prostředků Olomouckého kraje byla podepsána dne 

25.01.2017 a následně zveřejněna v Registru smluv.  

Na základě uvedených smluv poskytovala MěK 

v průběhu roku 2017 vybrané regionální funkce pro 

celý region Přerov a také odborné knihovnické čin-

nosti pro neprofesionální knihovny v působnosti 

středisek Přerov (46 knihoven) a Všechovice (11 kni-

hoven) a profesionální knihovnu Všechovice. Cel-

kový objem finančních prostředků z dotace Olo-

mouckého kraje pro rok 2017 činil 1 166 582 Kč.  

Výkon regionálních funkcí ve střediscích Přerov 

a Všechovice byl v průběhu roku 2017 zabezpečo-

ván úvazkem 2,20 pracovníků (1,6 středisko Přerov, 

0,5 středisko Všechovice a 0,1 ekonomické, správní 

a servisní činnosti). 
 

 
 

Z finančních prostředků na výkon regionálních 

funkcí bylo v průběhu roku zpracováno celkem 

1 586 svazků knih pro knihovny střediska Přerov 

v celkových nákladech 296 001 Kč a 363 svazků 

knih pro středisko Všechovice v celkových nákla-

dech 69 927 Kč. Z finančních příspěvků obcí zařa-

zených do střediska Přerov bylo zpracováno 2 157 

svazků knih v hodnotě 317 980 Kč určených do 

jejich kmenových fondů. 

Stav knihovního fondu RF byl k 31.12.2017 v cel-

kové výši 23 958 svazků ve středisku Přerov, 6 561 

svazků ve středisku Všechovice a 539 svazků 

zapůjčených do knihovny v Hustopečích nad Bečvou.  
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Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 

organizacemi 
 

MěK již několik let spolupracuje se Střediskem orga-

nizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Přerov 

a Tyflocentrem Olomouc na pořádání akcí pro slabo-

zraké a nevidomé. V roce nebyla realizována žádná 

společná akce, MěK se nezapojila do žádného dalšího 

projektu. 

 

Prezentace knihovny v médiích 
 

K primární prezentaci informací knihovny jsou pro-

vozovány a pravidelně aktualizovány www stránky, 

které mají moderní vzhled a uživatelsky přívětivé 

prostředí pro vkládání příspěvků. 
 

 
 

MěK prezentovala veškeré své aktivity a výsledky 

činnosti ve většině regionálních médií. K informo-

vání veřejnosti a uživatelů knihovny bylo využíváno 

zpravodajství tiskových medií, a to zejména pre-

zentace v Přerovských listech a Přerovském deníku. 

K prezentaci aktivit knihovny bylo využíváno také 

elektronické formy (www stránky knihovny, www 

stránky statutárního města Přerov, internetový zpra-

vodajský server www.nejlepsi-adresa.cz) a také tele-

vizní (TV Přerov a regionální vysílání ČT1) a rozhla-

sová média (Český rozhlas Olomouc). Informace 

o činnosti MěK jsou prezentovány také na sociálních 

sítích. MěK má své prezentace na Facebooku, a to na 

adrese www.facebook.com/KnihovnaPrerov/. 

Pro mládež provozuje knihovna prostřednictvím 

půjčovny pro děti facebookový profil Teens Club na 

adrese www.facebook.com/TeensClubPrerov/. 
 

 

Účast v regionálních a celorepublikových knihov-

ních sdruženích 
 

MěK je členem několika regionálních a celore-

publikových knihovních sdružení – Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje (SKIP10) a Souborný katalog 

knihoven používajících knihovní systémy LANius 

(SKAT). Dále probíhala spolupráce s celostátním 

sdružením SKIP ČR.  

 

Technická a elektronická podpora provozu 

knihovny 
 

Prováděna byla běžná údržba a obměna stávající 

výpočetní techniky a programového vybavení dle 

aktuálních potřeb. Veškerá výpočetní technika fun-

govala na moderních systémech s operačním systé-

mem Microsoft Windows 10 a Linux.  

Půjčovna pro děti je vybavena specializovaným zaří-

zením, herní konzolí Microsoft XBOX s pohybo-

vým snímačem Kinect a LCD televizí. Uvedené 

zařízení rozšířilo možnosti a nabídku Herního klubu, 

který se na pobočce koná 4x měsíčně, ale i mimo 

něj. Díky tomuto zařízení došlo k mírnému zvýšení 

návštěvnosti půjčovny pro děti.  

V půjčovně pro dospělé je instalována LCD televize 

sloužící k propagaci aktivit knihovny. Na obrazovce 

jsou návštěvníkům promítány aktuální upoutávky na 

připravované akce a další informace o službách 

knihovny. 

Ve studovně v budově na Žerotínově náměstí bylo 

instalováno nové multifunkční barevné kopírovací 

zařízení, které nahradilo starší a poruchový model. 

Zařízení slouží k zabezpečení reprografických a tis-

kových služeb knihovny poskytovaných veřejnosti. 

Uživatelům jsou k dispozici 3 elektronické online 

katalogy. Klasický LWWW katalog dostupný na 

adrese katalog.knihovnaprerov.cz, který je postupně 

nahrazován katalogem Carmen dostupným na adrese 

carmen.knihovnaprerov.cz. Třetí on-line katalog 

SMARTkatalog 2 je určený pro chytré mobilní tele-

fony (smartphony) a tablety.  

Na konci roku 2017 byla v rámci grantového 

programu pořízena nová stolní digitální kamerová 

lupa ClearView C Speech se zvukovým výstupem 

na pobočku Velká Dlážka, která slouží uživatelům 

se zrakovým postižením nebo omezením 

V půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí je 

instalován elektronický platební terminál Komerční 

banky, díky kterému knihovna může přijímat platby 

prostřednictvím platebních karet, prostřednictvím 

této služby bylo provedeno 179 plateb a uhrazeno 

celkem 16 785 Kč.  

MěK zabezpečuje po technické i softwarové stránce 

provoz regionálního knihovního systému Clavius 

REKS pro 12 knihoven v samostatných obcích zařa-

zených do střediska Přerov. Tyto činnosti jsou finan-

covány z příspěvku Olomouckého kraje.  

Koncem roku 2016 se MěK zapojila do budovaného 

Centrálního portálu knihoven dostupném na interne-
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tové adrese www.knihovny.cz. V návaznosti na 

získané finanční prostředky z grantového programu 

Ministerstva kultury ČR byly zakoupeny rozšiřující 

moduly ke stávajícímu knihovnímu systému Clavius, 

a to modul NCIP serveru a modul OAI Provideru 

umožňující plnohodnotné zapojení do projektu. Do 

konce roku 2016 proběhlo testovací připojení zku-

šebních dat, od června 2017 byla data připojena do 

ostrého provozu zmíněného portálu. 
 

 
 

Hospodářský výsledek 
 

Hlavní činnost                              zisk 220 997,00 Kč 

Doplňková činnost                        zisk    6 500,00 Kč 
 

MěK vedla účetní, mzdovou, personální a majetko-

vou agendu dle povinností vyplývajících z činností 

knihovny a v souladu se zákony ČR. MěK v průbě-

hu roku hospodařila v souladu s plánem užití svěře-

ných finančních prostředků a schváleného rozpočtu 

organizace, který pro rok 2017 činil 15 966 066 Kč.  

Příspěvek zřizovatele na provoz MěK pro rok 2017 

činil včetně průběžných úprav částku 13 582 457 Kč, 

z toho částku 816 Kč činily odpisy nemovitého ma-

jetku. 

V příspěvku zřizovatele byla rovněž zahrnuta částka 

98 000 Kč určená na spolufinancování grantových 

projektů Ministerstva kultury ČR v roce 2017. Z této 

částky bylo na účet města vráceno 20 393 Kč, a to 

z důvodu nedočerpání dotace. 

Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí obdr-

žela MěK od Olomouckého kraje příspěvek ve výši 

1 166 582 Kč. Příspěvek byl oproti roku 2016 navý-

šen o částku 152 357 Kč a akceptoval tak průběžný 

růst platových tarifů v letech 2014 až 2017, který 

nebyl průběžně dofinancováván.  
 

 
Graf výše rozpočtů 2004 -2017 bez účelových dotací 

MěK v rámci úspěšného podání projektů v granto-

vých programech vyhlašovaných Ministerstvem kul-

tury ČR, získala celkem 187 000 Kč (neinvestiční 

dotace 102 000 Kč, investiční dotace 85 000 Kč): 

 90 000 Kč – z grantového programu VISK9, 

určeno k zabezpečení převodu klíčových slov na 

předmětová hesla a aktualizaci, správu a syn-

chronizaci záznamů věcných autorit v návaznosti 

na databázi Národních autorit SK ČR. Celkové 

náklady projektu vč. spoluúčasti byly stanoveny 

v rozsahu 128 640 Kč, 

 12 000 Kč – z grantového programu Knihovna 

21. století, určeno na úhradu přístupu k databázi 

zvukových knih, tiskárny pro nevidomé K. E. 

Macana a k získání nových a obnově stávajících 

titulů zvukových knih ve formátu MP3 pro 

slabozraké a nevidomé uživatele. Celkové nákla-

dy projektu vč. spoluúčasti činily 25 000 Kč. 

 85 000 Kč – z grantového programu VISK3, 

určeny na pořízení digitální kamerové zvětšovací 

lupy pro uživatele s částečným poškozením 

zraku, a to na pobočku Velká Dlážka. Kamera 

nahradila již zastaralou a nefunkční analogovou 

kamerovou zvětšovací lupu. Celkové náklady 

projektu vč. spoluúčasti se díky výběrovému 

řízení podařilo snížit na 89 889 Kč. Nevyužitá 

část dotace ve výši 22 078 Kč byla vrácena do 

státního rozpočtu. 

Z prodejů vyřazených knihovních dokumentů, které 

probíhaly každý 1. čtvrtek v měsíci, získala MěK 

v průběhu roku částku 32 356 Kč, návštěvníci si cel-

kem zakoupili 7 014 ks vyřazených knih a časopisů. 

Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokračo-

valo vymáhání nedobytných pohledávek. V průběhu 

roku bylo nově předáno právnímu zástupci MěK 

k vymáhání 38 pohledávek v celkové výši 43 778 Kč. 

V uvedeném období se podařilo vymoci 18 z těchto 

pohledávek v celkové výši 21 145 Kč. U exekutor-

ského úřadu bylo k 31.12.2017 evidováno 12 nevyří-

zených případů v celkové výši 13 826,90 Kč, u nichž 

dochází k průběžným úhradám. Ke stejnému dni MěK 

evidovala v rámci soudních řízení 8 dosud nevyříze-

ných případů v celkové výši 12 321,30 Kč.  

Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční 

činnosti evidovaných v účetní rozvaze, u nichž je 

vydáno rozhodnutí o upuštění od vymáhání, činila 

k 31.12.2017 hodnotu 84 808,64 Kč.  

Pokračovalo centralizované odesílání upomínek 

z pracoviště hlavní budovy na Žerotínově nám., a to 

z důvodu zjednodušení evidence a následného řešení 

případných pohledávek. 

MěK zasílá dle nařízení zákona č. 340/2015 Sb, 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), veškeré smlouvy a potvrzené 

objednávky převyšující hodnotu 50 000 Kč bez 

DPH do veřejného Registru smluv na internetu. 
 
 

Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník  

ředitel Městské knihovny v Přerově 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2017

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %

původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 933,00 3 232,61 3 197 939,27 98,93

opravy a udržování 159,00 353,41 195 414,22 55,29

cestovné 25,00 26,69 26 688,00 100,00

ostatní služby 937,27 927,56 927 565,72 100,00

mzdové náklady 7 495,22 8 001,57 8 001 565,00 100,00

zdravotní a sociální pojištění 2 548,79 2 606,88 2 606 883,00 100,00

jiné ostatní náklady 394,90 390,74 390 739,00 100,00

daně a poplatky 1,50 2,70 2 700,00 100,00

prodaný materiál, ost. náklady 16,60 24,27 24 268,00 100,00

odpisy dlouhodobého majetku 128,66 135,81 135 810,10 100,00

vyřazené pohledávky 0,00 0,55 550,00 100,00

náklady z DDHM 70,00 228,45 228 447,00 100,00

NÁKLADY CELKEM 13 709,92 15 931,24 15 738 569,31 98,79

výnosy z prodeje výrobků a služeb 550,00 921,26 950 529,44 103,18

čerpání fondů 20,00 0,00 0,00 0,00

ostatní výnosy 60,00 102,72 101 773,87 99,08

výnosy vybr. MVI z transferů 13 023,70 13 582,46 13 582 457,00 100,00

výnosy vybr. MVI z transferů (dotací) 56,22 1 324,81 1 324 806,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 13 709,92 15 931,24 15 959 566,31 100,18

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HČ 220 997,00

(nedočerpáno z oprav)

přepočtený počet pracovníků 24,25

průměrná mzda 24 656,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

původní upravený

NÁKLADY 0,00 0,00 0,00

VÝNOSY 0,00 6 500,00 6 500,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 6 500,00

plán (v tis. Kč)
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Kulturní a informační služby města 

Přerova  
příspěvková organizace 

nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 

www.kis-prerov.cz 

 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova (KIS) byla pro zřizovatele, statutární 

město Přerov, hlavním partnerem při zajišťování 

a realizaci kulturních a společenských akcí v Měst-

ském domě (MD), kině Hvězda a podílela se na 

programové části městských slavností.  

 
KINO HVĚZDA 
Rok 2017 byl ve znamení zkoušení a inovování 

zaběhlých zvyklostí kina, protože organizace toto 

kulturní zařízení dostala k provozování až v listopa-

du roku 2016, přičemž samotný provoz byl zahájen 

v prosinci 2016. Za rok činnosti se podařilo zvednout 

nejen návštěvnost a povědomí o kině nejen v Přero-

vě, ale i okolních obcích. Objekt je využíván i jako 

multifunkční. Samozřejmostí jsou večerní projekce 

2x denně, o víkendech pak 3x denně, veřejnosti jsou 

nabízeny premiérové filmy, do zařízení chodí děti ze 

škol i školek na filmové projekce a divadelní před-

stavení, pořádány jsou vzdělávací programy pro 

školy, výchovné koncerty i různé akce pro zřizova-

tele. 

Dle statistiky fondu kinematografie se z celkem 218 

sledovaných kin v celé České republice, mezi nimiž 

jsou i multiplexy, kinu Hvězda podařilo za jeden rok 

působnosti vylepšit postavení a posunout se o čtyři 

místa na 75. příčku. Za rok 2017 bylo odehráno 

celkem 840 filmových představení, které navštívilo 

36 365 diváků. Ze vstupného ve výši 4 272 725,00 

Kč, bylo odvedeno 50 % na poplatky distributorům, 

21 % DPH a poplatky OSA.  

Nemalou diváckou základnu jediného přerovského 

kina tvoří dětské publikum, a proto vznikl projekt, 

pásmo pohádek s názvem „Bijásek“. Hraje se nejen 

v neděli, ale i v sobotu dopoledne. Posílen byl také 

„Biosenior“ určený zejména pro dříve narozené, pro 

něž se hraje ve vybraných nedělích, ve středu večer 

a vybrané čtvrtky dopoledne. Dopolední projekce 

jsou ve velké míře seniory navštěvované hlavně 

v zimním, nezahrádkovém období. Pro rodiče s ma-

lými dětmi je určeno vybrané úterní dopoledne 

v programu „Babybio“. Rodiče si své děti mohou 

vzít do kina na film z aktuální produkce i v kočárku 

nebo autosedačce. Světla v sále jsou z tohoto důvodu 

jen ztlumena, aby rodiče na své děti viděli.  

 

Sváteční a prázdninové projekce s tvořivými 

dílničkami 

Mimořádnými projekcemi v dopoledních hodinách, 

nad rámec večerních promítacích časů se pružně 

reaguje na dny volna, státní svátky a prázdniny 

v průběhu celého roku. Pozitivní zpětnou vazbou je 

hojná návštěvnost rodičů s dětmi, a to nejen z Přero-

va, ale i z okolních obcí. Promítalo se také dopo-

ledne na Štědrý den, po oba svátky vánoční 

i dopoledne na Silvestra. Na Štědrý den si do kina 

našlo cestu 70 lidí, na Silvestra 60. Záměrem bylo 

ulehčit rodičům vánoční balení dárků a chystání 

silvestrovského pohoštění, proto se do filmové 

nabídky zařadily dětské filmy. Celkem v těchto 

svátečních dnech,  za dvě dopoledne (24.12. a 31.12. 

a dva večery) kino přivítalo 350 lidí, což byl 

výsledek dobrého výběru filmů a přidání speciálního 

bonusového promítání pro děti. Akce kina měla 

u jeho návštěvníků obrovský úspěch. 

Nově vznikly tzv. „Tvořivé dílničky“, které bývají 

před svátečními dopoledními projekcemi. Rodiče tak 

mohou děti v kině zabavit po 3 hodiny, kdy je o ně 

plně postaráno. Navíc pro účastníky tvořivých 

dílniček se podařilo vyjednat s distributory slevu na 

následující projekci. Tyto dopolední aktivity jsou 

plně v režii zaměstnanců kina. 
 

 
Zaujetí dětí v rámci programu „Tvořivé dílničky“. 

 

Filmové premiéry za účasti jejich tvůrců 

K zatraktivnění programu kina jsou zváni filmoví 

tvůrci. Pozvání přijali protagonisté snímku „Miluji tě 

modře“ - režisér Miloslav Šmídmajer, herci Josef 

Alois Náhlovský, Denisa Nesvačilová a dokonce 

i oscarová hudební skladatelka Markéta Irglová. 

Premiéru snímku „Svět podle Daliborka“ podpořil 

svou účastí jeho režisér Dalibor Klusák a produ-

centka Martina Štruncová. 

 

Filmové burzy 

Lákadlem kina se stávají červencové a prosincové 

filmové burzy, které jsou určeny nejen pro filmové 

fandy, ale také pro ty, kteří do kina zamíří jen zřídka 

a tím měli možnost si kino prohlédnout. Často je 

vystavený program vybídne k návštěvě avizovaných 

projekcí. Na těchto burzách nabízíme jejich 

návštěvníkům i vlastní propagační předměty kina, 

abychom se dostali do širšího povědomí veřejnosti. 
 

Spolupráce 

Kino spolupracuje s obchodním centrem Galerie 

Přerov i knihkupectvím Kosmas. Každý měsíc 

uveřejňuje Galerie Přerov tištěný program kina                

a navíc z webových stránek Galerie Přerov se 

veřejnost může proklikem dostat na webové stránky 

kina. Spolupráce s knihkupectvím Kosmas započala 

o prázdninách, kdy jsme byli spolupořadateli 

http://www.kis-prerov.cz/
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„Turnaje tří kouzelnických škol“ u příležitosti 20. 

výročí Harryho Pottera. V sále kina probíhalo 

kouzlení a následná projekce snímku „Fantastická 

zvířata a kde je najít“. Knihkupectví je také pravi-

delným účastníkem filmových burz v kině, a ten, 

kdo se prokáže vstupenkou z přerovského kina 

Hvězda, má v knihkupectví Kosmas slevu na nákup.  
 

Festival outdoorových filmů 

Na přelomu října a listopadu kino poprvé hostilo 

třídenní Mezinárodní festival outdoorových filmů. 

Myšlenka jeho uspořádání se setkala s pozitivním 

diváckým ohlasem. 
 

Individuální přístup ke školám 

Zajímavá nabídka je určena i školám a předškolním 

zařízením. Tyto jsou individuálně oslovovány nabíd-

kou projekcí výukových programů, filmů, divadel 

a dalších aktivit. U filmové nabídky jsou doporučení 

filmů jednotlivým stupňům škol s ohledem na 

probíranou látku a zajištění dopolední projekce 

v souladu s potřebami školy.  
 

Z dalších aktivit a propagace kina 

Činnost kina vychází vstříc i dalším, a to nejen 

městským subjektům a organizacím. Je otevřené 

nápadům, a pokud je to v jeho možnostech, zapojí 

se. Aktivity kina se daří vhodně propagovat jak 

v regionálních médiích, tak i v Českém rozhlase 

Olomouc, kde bylo několikrát i v živém vysílání. 

V něm posluchači získávali informace o originálním 

prázdninovém programu kina nebo pořádání filmové 

burzy. Každý měsíc je distribuován tištěný velký 

program kina do okolních obcí, i jejímž občanům se 

chce kino Hvězda přiblížit. Na požádání zasíláme 

newslettery s aktuálním infem o projekcích našim 

divákům, tiskové zprávy do škol, na obecní úřady 

a do dalších institucí v celém okrese Přerov. 
 

Stoletá republika 

V závěru roku 2017 bylo započato s přípravou 

celoměstského programu “Stoletá republika“, jehož 

součástí bude nejen projekce filmů pro pamětníky, 

ale také vzkříšení staré, avšak funkční promítačky 

„pětatřicítky“. Zájemci z řad příchozí veřejnosti 

budou zváni do promítací kabiny, aby viděli, jak se 

dříve zakládaly a převíjely filmy, a současně měli 

možnost tuto činnost porovnat s dnešními techno-

logiemi při promítání. 
 

Předprodej a dárkové poukazy 

V rámci rozšíření nabídky služeb pro obyvatelstvo 

byl zaveden dopolední předprodej vstupenek. Každý 

všední den je v čase od desíti do třinácti hodin 

veřejnosti nabízena tato nová služba. Další novinkou 

bylo zavedení prodeje dárkových poukazů v hodno-

tách od 50 do 150 Kč, které v řadách občanů získaly 

na velké oblibě.  
 

V nastaveném trendu zatraktivňování nabídky kina   

a dalšímu přiblížení se divákům bude pokračováno    

i v následujícím roce 2018. 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

(MIC) 
Zaměstnanci MIC zajišťují informační služby pro 

návštěvníky, turisty i občany. Zařízení samo vytváří 

a následně bezplatně zájemcům poskytuje databázi 

úplných, objektivních a aktuálních informací, souvi-

sejících převážně s cestovním ruchem. Zaměstnanci 

MIC zajišťují v prostorách přízemí Městského domu 

i předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané jak 

ve vlastní režii organizace, tak i pro cizí subjekty, 

a to za provizi. 
 

 
Městské informační centrum v Městském domě 
 

Pobočka MIC se nachází i v místní části Předmostí 

a slouží veřejnosti v objektu Pod Skalkou 1a. Provoz 

zařízení je celoroční. Jeho návštěvníci zde prioritně 

získají informace o regionu Přerov a archeologické 

lokalitě Předmostí. Tyto informace, spadající do 

hlavní činnosti organizace, jsou bezplatné. Veřej-

nosti jsou poskytovány i další, zpoplatněné služby, 

s režimem DPH, do nichž patří zejména kopírování, 

skenování, internet pro veřejnost a prodej turis-

tických upomínkových předmětů. 
 

 
Zásadní informace pro veřejnost jsou umístěny v pobočce 
Předmostí tak, aby byly snadno dostupné. 

 

Při MIC pracuje i Městské evropské informační 

středisko (MEIS), které zákazníkům poskytuje infor-

mace o Evropské unii a Turistické informační centrum 

(TIC). TIC pro návštěvníky vyhledává, shromažďu-

je, aktualizuje a dále šíří aktuální turistické informa-

ce z oblasti své působnosti. TIC má vlastní infor-

mační databázi v elektronické podobě. Informace 

jsou sestaveny a shromažďovány ze všech dostup-

ných zdrojů. Údaje se zapracovávají do katalogu, 
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který tvoří „Informační systém“ sestavený podle 

různých kritérií. Uložené informace jsou pravidelně 

prověřovány a aktualizovány. Informace o akcích ve 

městě Přerově a jeho okolí jsou vkládány do kalen-

dáře akcí na www.prerov.eu, na portál www.ok-

tourism.cz a do kulturního, tištěného měsíčníku 

MIC. TIC poskytuje informace ústně, telefonicky, 

nebo na vyžádání i elektronicky. Poskytované infor-

mace jsou pro jejich žadatele bezplatné. Ekonomické 

činnosti jsou zpoplatněny a v režimu DPH. 
 

Certifikáty 

MIC Přerov splňuje standard služeb dle Jednotné 

klasifikace turistických informačních center České 

republiky se zařazením do skupiny B, jehož certifi-

kaci provádí A.T.I.C ve spolupráci s agenturou 

Czechtourism. Certifikovaným místem je i pobočka 

MIC v Předmostí, ta se zařazením do skupiny C. 

MIC je i certifikovaným místem Českého systému 

kvality služeb. Turistické informační centrum je 

členem Asociace turistických informačních center. 

To poskytuje i metodickou pomoc při vedení 

turistického informačního centra.  
 

Vlastní informační tiskoviny  

MIC pro zájemce z řad veřejnosti zpracovává, na 

základě vlastního šetření, bezplatné propagační letá-

ky a brožury. Měsíční kulturní přehled podává infor-

mace o připravovaných společenských, kulturních 

a sportovních akcích v Přerově a okolí. MIC si infor-

mace samo zjišťuje, nejedná se o objednávku třetích 

osob. Měsíční kulturní přehled je vydáván každý 

měsíc v množství cca 300 ks. Na vyžádání lze měsíč-

ník zasílat jeho zájemcům i elektronicky. Pro návštěv-

níky města jsou v nabídce MIC materiály, vydávané 

v několika jazykových mutacích, o ubytovacích a stra-

vovacích možnostech, tipy na návštěvu historických 

a přírodních zajímavostí ve městě i v regionu. 
 

Průvodcovské služby 

I v roce 2017 nabízelo MIC veřejnosti průvodcovské 

služby. Ze čtyř komentovaných prohlídek, tematicky 

zaměřených na historii, archeologii, přírodu a gas-

tronomii, si v roce 2017 vybralo komentovanou 

prohlídku celkem 349 občanů. 
 

 
Účastníci komentované prohlídky u Památníku lovců mamutů 

v Přerově-Předmostí. 

U příležitosti svatovavřineckých hodových slavností 

uspořádalo MIC v srpnu 2017 letní komentovanou 

procházku Přerovem. Průvodce provedl návštěvníky 

historickým jádrem města a městskou památkovou 

zónou. Komentované prohlídky, která se konala 

v dopoledních i odpoledních hodinách, se zúčastnilo 

celkem 60 účastníků. 

 

Předprodej vstupenek a karet 

Pracovníci informačního centra zabezpečují 

předprodej vstupenek do Městského domu, podílí se 

na přípravě programu kulturních akcí, zpracovávají 

a distribuují vstupenky na maturitní a reprezentační 

plesy a poskytují kompletní informace o programu 

v Městském domě. MIC je také smluvním partnerem 

prodejní sítě Ticketpro a Ticketportal. Na přepážce 

v MIC je možné hradit platby prostřednictvím 

platebního terminálu nebo i poukázkami od společ-

nosti Cheque Dejeuner, Edendred, Sodexo a to na 

kulturní akce v Městském domě. Další specifickou 

službou je prodej regionální slevové karty Olomouc 

region card, která umožňuje volné nebo cenově 

zvýhodněné vstupy do atraktivit Olomouckého 

kraje. K dispozici jsou karty 48hodinové a 5denní. 

Vedle těchto aktivit zajišťují v MIC prodej 

parkovacích karet do Galerie Přerov. Fyzické či 

právnické osoby si mohou zakoupit či prodloužit, na 

základě nájemní smlouvy, parkovací kartu v hodnotě 

200 korun v obchodním centru Galerie Přerov.  

 

Spolupráce na Regiontour Brno 

Ve spolupráci s Magistrátem města Přerova, 

odborem Kanceláře primátora, oddělením komuni-

kace a vnějších vztahů, TIC zajišťuje prezentaci 

a propagaci města na veletrzích cestovního ruchu. 

 

Dotace od Olomouckého kraje 

MIC na svou činnost získalo i v roce 2017 dotaci od 

Olomouckého kraje. Na dotační titul „Podpora 

zkvalitnění služeb turistických informačních center 

Olomouckého kraje“ byla schválena a následně 

i zaslána dotace ve výši 30 000 Kč. Dotace byla 

využita na mzdové prostředky pro průvodce 

v Památníku lovců mamutů a vzdělávací kurzy pro 

pracovníky MIC.  

V roce 2017 získalo dotaci z Olomouckého kraje ve 

výši 25 000,00 Kč i středisko MEIS, a to na projekt 

o Evropské unii. Obsahem projektu byly dvě výsta-

vy ve spolupráci s Galerií města Přerova a Výstavní 

síní Pasáž. První výstava s názvem „Dírkové 

fotografie“ byla doplněna výstavou polských reálií 

a ochutnávkou polských specialit. Dle statistiky 

návštěvnosti se akce zúčastnilo 634 osob. Druhá vý-

stava s názvem „Putování Francií mezi zámky, 

mořem a levandulí“ měla návštěvnost 521 osob. 

Další akce s názvem „Den Evropy“, která se usku-

tečnila 8. května, se účastnilo cca 600 osob. Součástí 

této akce byl informační stánek MEIS, interaktivní 

magnetická tabule s mapou Evropy, kolo štěstí, a velko-

formátové puzzle Evropské unie, soutěže, a kvízy. 

Soutěž „Eurokviz 2017“ vyplnilo celkem 84 soutěžících. 

http://www.prerov.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.ok-tourism.cz/
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Statistika návštěvnosti MIC v roce 2017 

V roce 2017 navštívilo MIC celkem 14 190 návštěv-

níků, z toho 137 zahraničních (nejvíce ze Slovenska, 

Německa, Polska a Rakouska). Pobočku v Přerově-

Předmostí navštívilo celkem 5 218 návštěvníků 

(z toho bylo 6 zahraničních).  

Pro sledování návštěvnosti je na MIC v Městském 

domě i na pobočce v Předmostí využíván systém 

monitoringu. Tento systém je založen na softwarové 

aplikaci na zpracování dat o návštěvnosti a vyu-

žívaných službách a je propůjčený agenturou 

CzechTourism. Softwarová aplikace systému umož-

ňuje zpracování vstupních dat a tím poskytuje detail-

ní informace o návštěvnosti. Na základě stanove-

ných kritérií lze ze systému vyčíst, kolik návštěv-

níků navštívilo informační centrum, jaká byla struk-

tura a témata jejich požadavků, zda se jedná o ná-

vštěvníka tuzemského či zahraničního, nebo zda byl 

položen dotaz telefonický, e-mailový nebo osobní.  

 

MIC, Přerov, nám. T. G. Masaryka 8 

Typ dotazu Počet dotazů Počet v % 

Ubytování 26 0,18 

Kultura 3228 22,75 

Stravování 25 0,18 

Sport 10 0,07 

Turistika 561 3,95 

Doprava 99 0,70 

Jiný typ dotazu 1049 7,39 

Prodej 4833 34,06 

Služby 4222 29,75 

Cizinci 137 0,97 

Celkem  14 190 100 

 

MIC, Pod Skalkou 1a, Přerov-Předmostí 

Typ dotazu Počet 

dotazů 

Počet v 

% 

Ubytování 2 0,04 

Kultura 166 3,18 

stravování 2 0,04 

Jiný 462 8,85 

Služby IC  1 713 32,83 

Prodej 723 13,86 

Sport 1 0,02 

Turistika 380 7,28 

Doprava 14 0,27 

Cizinci 6 0,11 

Návštěvnost památníku 1 749 33,52 

Celkem 5 218 100 

 

Památník lovců mamutů 

Památník v Přerově-Předmostí představuje jednu 

z nejvýznamnějších středoevropských lokalit 

s archeologickými nálezy pravěkých kostí z doby 

kamenné. Odborný výklad zaměřený na prezentaci 

archeologických nálezů podávají návštěvníkům ve 

vnitřních prostorách pavilonu zaměstnanci MIC. 

V průběhu roku 2017 navštívilo památník celkem 

1 749 osob. V období od dubna do října je 

návštěvníkům nabízena průvodcovská služba 

s odborným výkladem, zahrnujícím informace 

o expozici pravěkých kostí. Pro školní kolektivy je 

připravena i vzdělávací akce s názvem „Čtvrtek 

s mamutím programem“. Tohoto programu se v roce 

2017 zúčastnilo celkem 496 žáků, což je o 200 více 

než v roce předcházejícím.  V letních měsících byl 

nabízen program „Archeologie v kostce“. Zúčastnilo 

se celkem 291 osob, především rodin s dětmi. 

Komentovaná prohlídka byla doplněna o prezentaci 

pazourkového nástroje z doby paleolitu. 

 

Galerie města Přerova 
V městské galerii vystavoval americký trumpetista, 

polští fotografové a představila se i umělecká 

bohéma nizozemského Cuijku. 

Patnáct samostatných výstav, na kterých se podílelo 

celkem šedesát vystavovatelů, navštívilo v roce 2017 

takřka 16 tisíc příchozích.  Taková je početní bilance 

loňského výstavního kalendáře v městské galerii. 

Kromě muziky nebo veršů na vernisážích zazněl 

slam-poetry, k vidění byl step nebo se ochutnávaly 

cizokrajné speciality.  

Speciální postavení v nabitém programu galerie 

měly doprovodné a eventové akce, jako třeba 

ochotnická přehlídka divadelních souborů 

„Dostavníčko s divadlem“, festival „Hudební léto na 

hradbách“, polský večer nebo třeba čtvrtletní 

setkávání občanů Přerova s primátorem v rámci 

diskusních odpolední s podtitulem „Z očí do očí“.  

Pestrá dramaturgie výstavního kalendáře zahrnula 

tradiční expozice obrazové a fotografické, raritou 

byla výstava olejomaleb amerického jazzmana 

slovenského původu Laca Decziho. 
 

 
Z výstavy olejomaleb Laca Decziho. 

 

Volné pokračování hodových výstav, zaměřených 

v posledních letech na představování partnerských 

měst patřilo v loňském srpnu konkrétně holandského 

Cuijku. 

Během tří svozů z Nizozemska se v průběhu jara 

a léta podařilo k výstavním účelům shromáždit 

neuvěřitelných 70 exponátů od 20 autorů z 1 100 km 

vzdáleného Cuijku.  

Úvod roku 2017 patřil v galerii velkoformátovým 

enkaustikám a uměleckým smaltům olomoucké 

výtvarné pedagožky Evy Pešákové. Následovala 

výstava fotografií pořízených metodou kamera 
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obscura polských autorů Grzegorze Sidorowicze 

a Krzysztofa Jędrzejczyka, jejíž zahájení doplnil 

stylový večírek zasvěcený polské fotografii 

a reáliím, spojený s ochutnávkou polských specialit 

a jako bonus byl koncert polské kapely KSW 4 

Blues. Květen se nesl tradičně v duchu absolvujících 

mladých výtvarníků Základní umělecké školy 

Bedřicha Kozánka v Přerově, kteří se představili 

nejen se stovkou nástěnných exponátů, ale nechy-

běly ani keramika, užité umění, skleněné vitráže 

nebo drátěné objekty. V červnu se představila 

ostravská umělecká skupina TRES+, na výstavě In 

Agone participovali fotografové Daniela Rywiková 

a Vladimír Jaromír Horák, výtvarný autodidakt se 

zájmem o postmoderní malbu Tomáš Koudela 

a umělecký kovář a malíř Zdenek Pala.  

Na konci června vystavil fotograf Pavel Ondrůj 

velkoformátový soubor „Přerov je krásný“, podzim 

vnesl do galerie v našich prostorách vůbec prvně 

prezentovaný žánr, a sice komiks, v podání mladého 

výtvarníka Marka Matějčka. Výstavní kalendář 2017 

završily šumperské malířky a řezbářky Dagmar 

Koverdynská a Halka Kočí s projektem olejomaleb 

a vyřezávaných plastik pod symbolickým názvem 

„Matka a dcera“.  

Návštěvníci galerie velmi ocenili novou jarní aktivi-

tu – strom „Vajíčkovník“, v nějž se během Veliko-

noc proměnila stará lípa v zámeckém příkopu před 

galerií, kterou zdobili sami příchozí na základě 

výzvy. Podařilo se shromáždit asi padesát kraslic 

různých velikostí a výtvarných technik, v dalších 

letech hodláme v této aktivitě pokračovat. Podobně 

vřele byla přijata i vánoční prodejní výstava ručně 

vyráběných skleněných foukaných baněk  výrobního 

družstva IRISA Vsetín.  

Návštěvnost galerie umocnili diváci tradičního 

„Dostavníčka s divadlem“ v Letní divadelní scéně 

mezi hradbami a posluchači projektu „Hudební léto 

na hradbách“, který Kulturní a informační služby 

města Přerova pořádaly společně s Nadačním 

fondem Blues nad Bečvou za podpory magistrátu 

a sponzorů. Dostavníčko už po páté nabídlo po deset 

čtvrtků to nejlepší z ochotnických souborů z celé 

republiky. Do posledního místo vyprodaný jižní 

zámecký parkán může být právem pyšný, že tradice 

letního festivalu v Přerově opravdu žije, a to díky 

spolupráci galerie s divadlem Dostavník.  

Podruhé jsme nabídli pod přilehlými městskými 

hradbami multižánrový festival „Hudební léto na 

hradbách“. Novinkou byly Hradební noviny, vydané 

organizátory, které jsme distribuovali zdarma po 

celou dobu trvání festivalu. Po deset týdnů tak 

Přerované měli možnost bavit se nad řekou Bečvou 

rockem, funky, punkem, došlo i na voodoo, ska nebo 

fusion, nechyběly jihoamerické rytmy, perská 

hudba, španělské flamenco nebo retro, kdy hradby 

ožily ve stylu 50. let. Pod hradbami se týden co 

týden scházelo vždy několik set posluchačů. Projekt 

byl spojen, ve spolupráci s Hematologicko-transfúz-

ním oddělením přerovské nemocnice, s propagací 

a podporou dárcovství krve. 

Výstavní síň Pasáž 
Pro veřejnost bylo připraveno celkem třináct výstav, 

které shlédlo 7 029 návštěvníků. Protože se v roce 

2017 sešlo několik významných přerovských i celo-

státních výročí, bylo pět výstav zaměřeno na jejich 

připomenutí. Co do počtu návštěvníků, největší 

zájem veřejnosti byl zaznamenán u výstavy k 120. 

výročí Městského domu a výstavy fotografií Pavla 

Kadlíčka „Na kole“. 

Při přípravě a shromažďování materiálů k výstavě 

o Městském domě byl objeven na půdě budovy 

původní stroj věžních hodin z r. 1897 a původní stroj 

na spouštění lustrů ve velkém sále. Iniciovali jsme 

převzetí těchto vzácných historických předmětů 

Muzeem Komenského, což se povedlo. Dnes již 

návštěvníci přerovského zámku obdivují hodinový 

stroj v jejich výstavních prostorách. 

Z fotografických výstav proběhla zajímavá výstava 

Martina Blaťáka s názvem „Putování Francií“ a vý-

stava známého muzikanta a cestovatele Pavla 

Kadlíčka s názvem „Na kole“. Ta se u veřejnosti 

setkala s mimořádným ohlasem, a proto byla výstava 

doplněna závěrečnou dernisáží s přednáškou a kon-

certem autora výstavy. V budoucnu tento úspěšný 

model výstavy bude zopakován. 

V souvislosti s výstavou "Třináct kytar", která při-

pomenula 100 let od narození přerovského rodáka, 

básníka Josefa Kainara, zaměstnanci výstavní síně spolu-

pracovali na vydání publikace „Josef Kainar a Pře-

rov“, která v září 2017 vyšla nákladem 600 kusů. 

Ke konci roku patřily výstavní prostory galerie 

významnému sochaři Igoru Kitzbergerovi, jehož jméno 

je spjato s J. A. Komenským a dalšími historickými 

postavami, kterým se ve své tvorbě věnuje. Autor 

bronzových a kovových plastik v našem regionu je 

dobře znám díky Hefaistonu na hradě Helfštýně, 

u kterého byl od jeho počátků. Sochař má svůj neza-

měnitelný rukopis, jeho sochy se vyznačují osobitos-

tí a výraznými konturami, které se člověku vryjí 

do paměti. Výstava byla instalována ve všech pro-

storách městské galerie. 

Galerie i v roce 2017 poskytovala výstavní prostor 

mladým výtvarníkům z přerovských škol a umožnila 

jim vystavovat své práce. Tématem výtvarné soutěže 

mladších účastníků s názvem "Namaluj přírodu", 

pod organizací Střediska volného času Atlas a Bios 

Přerov, byla oblíbená zvířata - savci. Studenti 

Gymnázia Jakuba Škody Přerov připravili výstavu 

"Svět je divadlo", kterou její návštěvníci velmi 

kladně hodnotili. Mimo tradiční výtvarné techniky 

(malba, kresba a grafika) výstava obsahovala velké 

množství exponátů, které byly následně využity při 

realizaci další akce v rámci městských oslav 

s názvem „Přerovské dvorky“.  

V galerii vystavovali i mladí profesionální umělci. 

Ti se veřejnosti pochlubili svými pracemi na dvou 

výstavách s názvy „Zasadit nebe“ a „Domov mraků“. 

Malířky Anna Sypěnová, Eliška Fialová a Kateřina 

Pěkná obsadily originálním seskupením a propoje-

ním svých děl celý výstavní prostor a zaslouženě 

sklidily uznání i od starší generace návštěvníků. 
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Městský dům 
Programovou nabídku v Městském domě tvořilo 

celkem 45 představení, z nichž bylo 28 hudebních 

a 17 divadelních. Pořady byly jak ve vlastní režii, 

tak i zprostředkované. Zařízení nabízelo vysokou 

úroveň těchto akcí, což se projevilo i na jejich 

návštěvnosti. Za rok 2017 bylo v prodejním systému 

evidováno celkem 13 487 prodaných vstupenek, tj. 

v průměru navštívilo jedno představení cca 300 

diváků.  

Z hudebních představení se s největším zájmem 

veřejnosti a úspěchem setkalo vystoupení Anety 

Langerové a Ondřeje Havelky. Obě představení byla 

dlouho dopředu vyprodaná do posledního místa. 

Zpěvačka Aneta Langerová vystoupila v Přerově 

v rámci svého úspěšného turné „Na Radosti“. 

I v Městském domě při jejím koncertu zavládla 

neskutečná atmosféra. Zpěvačka si přerovské 

publikum podmanila hned po první písničce, proto jí 

za vystoupení na závěr koncertu přítomní diváci 

děkovali potleskem ve stoje. Bylo zřejmě, že i jí 

koncert v Přerově přinesl nefalšovanou radost. 

Ondřej Havelka a jeho orchestr Melody Makers je 

tradičním předvánočním hostem v přerovském 

Městském domě. Za zvuku swingových melodií se, 

díky skvělé dramaturgii a výkonu všech vystupu-

jících, přítomní diváci přenesli do atmosféry 

třicátých a čtyřicátých let minulého století. Havelkův 

známý vytříbený humor, znamenitý zpěv a elegance 

ani tentokráte své stálé publikum nezklamalo. 

Z divadelních představení byl největší zájem diváků 

o hry „Hvězdné manýry“ a „Hrdý Budžes“. Diváci 

ve zcela vyprodaném sále sledovali vynikající 

herecké výkony všech jejich protagonistů. Takřka 

vyprodáno bylo i na představení s názvem 

„Královny“ Moravského divadla Olomouc.  

V bláznivé frašce „Hvězdné manýry“, odehrávající 

se v hotelu v Palm Beach v roce 1942, v titulních 

rolích vystoupili Lukáš Vaculík, Martin Zounar, 

Ivana Andrlová a Mahulena Bočanová. 

První roky husákovské normalizace, jak se v řadě 

komických i méně veselých příhod a situací promíta-

la do života dětí i dospělých jednoho okresního 

města, bravurním způsobem obecenstvu podala 

herečka Barbora Hrzánová, která získala za mimo-

řádný ženský jevištní výkon, za roli osmileté 

Helenky, cenu Thálie 2003, ve hře „Hrdý Budžeš“. 

Při sestavování kulturního programu v Městském 

domě se vycházelo ze zkušeností předcházejících 

období. Cílem bylo opětovné oslovení všech 

věkových kategorií, tj. od dětí z mateřských škol, 

pro něž se pravidelně hrály pohádky, až po nedělní 

párty při dechovky.  

V Městském domě se publiku představila i celá řada 

dalších umělců, z nichž nelze opomenout Václava 

Hudečka, Jaroslava Wykrenta, Václava Hybše, 

Jožku Černého, skupiny Re-Vox, Synkopa, Kamelot, 

Halinu Pawlowskou, Davida Matáska, Davida 

Suchařípu, Josefa Náhlovského a Pavla Nového. 

 

Po dvacet nedělních odpolední zněla Městským 

domem i dechová hudba a potěšila její příznivce, 

zejména seniory, v pořadech „Nedělní párty při 

dechovce“. Pobavit se přišlo 2 158 vyznavačů tohoto 

hudebního žánru.  

Městský dům i v roce 2017 zorganizoval pro mládež 

taneční kurzy. Ve dvou kurzech úspěšně absolvovalo 

celkem 227 studentů středních škol.   

Nově byla do programu zařazena talkshow s názvem 

„Křeslo pro hosta, aneb jak je znáte, neznáte?“, která 

zvala k sousedskému posezení a povídání se 

zajímavými lidmi v „umělecké kavárně“ předsálí 

Městského domu. Tímto přístupem k nabídce se 

dařilo získávat i mnohé občany, kteří si cestu za 

kulturou nebo posezením v příjemném prostředí 

Městského domu do té doby nenašli.  

Reprezentativní prostory Městského domu se staly 

pro zřizovatele organizace, statutární město Přerov, 

místem jednání městského zastupitelstva, sály jím 

byly využívání nejen pro významná setkání 

a jednání, ale i v rámci posezení s jubilanty. Městský 

dům každoročně sehrává důležitou roli i při konání 

tradičního Přerovského jazzového festivalu.  
 

Realizace oslav města Přerova   
Kulturní a informační služby města Přerova jsou pro 

statutární město Přerov, svého zřizovatele, hlavním 

partnerem realizace programové části vybraných 

městských slavností. Občanům města a jeho 

návštěvníkům byl nabídnut kvalitní program, a to na 

základě předem schváleného plánu akcí.   

Leden byl ve znamení tradičního vítání nástupu 

nového roku. Program zpestřil oblíbený novoroční 

ohňostroj, který lákal v podvečerních hodinách ke 

břehům řeky Bečvy i rodiny s malými dětmi.  

V lednu se v Městském domě představila Moravská 

filharmonie Olomouc za operního doprovodu 

a kytary s nejznámějšími písněmi slavné skupiny 

BEATLES v symfonickém provedení. Připraven 

a realizován byl velikonoční jarmark k oslavě svátků 

jara na Horním náměstí a v Městském domě 

veřejností hojně navštěvovaný velikonoční salon. 

V Městském domě nazdobené kraslice a perníčky, 

paličkování a další tematicky zaměřené exponáty 

měly za cíl uchování kulturních tradic našeho národa. 

Přítomní diváci na Horním náměstí mohli obdivovat 

výkony členů amatérských divadelních souborů, 

které vhodně doplňovali profesionální umělci.   

V programové nabídce roku 2017 bylo připomenutí 

„Dne vítězství“, májové oslavy, od května do září 

lákaly do městského parku Michalov promenádní 

koncerty, srpen patřil svatovavřineckým hodům, 

závěr roku vánočním oslavám s oblíbenou 

silvestrovskou plaveckou show.  

Mezi občany vítanou akcí bylo, již druhé, zdobení 

autobusových zastávek městské hromadné dopravy 

u příležitosti svátků jara. Výzdoba byla dílem žáků 

přerovských základních škol, Střediska volného času 

Atlas a Bios, ZUŠ Bedřicha Kozánka, Gymnázia 

Jakuba Škody, Městské knihovny, Loutkového 

divadla a fotografky Zuzany Bobovníkové. 
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Slavnostně vyzdobená zastávka u Sokolovny  
 

Opomenout nelze druhý ročník „Evropského dne 

hudby“, který v červnu oživil město letní, téměř 

festivalovou atmosférou na náměstí T. G. Masaryka, 

v parku u kina Hvězda a v ulicích Bezručova, 

Kainarova a Wilsonova.   

Svatovavřinecké hody v Přerově nabídly divákům 

program, díky kterému během víkendu pulzovalo 

celé centrum města. Přerov se tak vrátil do dob, kdy 

město povýšil na „královské“ Přemysl Otakar II. 

Dramaturgii historické části programu zajistila sku-

pina historického šermu Markus M. Diváci obdivo-

vali historický průvod, zručné řemeslníky, kteří 

předvedli své umění v rámci historického jarmarku, 

nechyběla celá řada zajímavých vystoupení včetně 

večerního rytířského turnaje na náměstí TGM. 

Velká pozornost byla v rámci městských oslav 

věnována 100. výročí narození přerovského rodáka 

Josefa Kainara, básníka, textaře, dramatika, překla-

datele, hudebníka, ilustrátora, výtvarníka i novináře.  

Pro veřejnost se v  rámci akce „Dny evropského 

dědictví“ otevřely, jinak uzavřené, dvorky v histo-

rickém centru města. Akce, která se loni ve městě 

konala poprvé, se zaměřila i na připomenutí výročí 

narození Josef Kainara. Lidé se mohli po dvorcích 

vydat, příznačně se začátkem v Kainarově ulici, se 

speciální mapou na sedm vyznačených zastávek. 

Součástí programu bylo i slavností odhalení nových 

laviček u Přerovanky pojmenovaných „Kainarky“. 
 

Pro veřejnost se v rámci akce otevřely jinak uzavřené dvorky 

v historické části města. 

 

Na začátku září v rámci zábavné akce s „S úsměvem 

do školy“ byl v areálu loděnice odstartován nový 

školní rok. Pro děti i jejich rodiče byl připraven 

zajímavý program složený z vystoupení klaunů, 

ukázky výcviku služebních psů městské policie, 

dobrovolní hasiči předvedli svou techniku při hašení 

požáru vozidla, slaňování mostu, součástí akce byla 

zábavně naučná hra i plavba na člunu.  

 

Obchodní činnost 
V obchodní činnosti jsou výnosy tvořeny prodejem 

drobného občerstvení pro návštěvníky Galerie města 

Přerova a zbožím z potravinového automatu v kině 

Hvězda. Za rok 2017 činily  výnosy z prodeje služeb 

v galerii 55 293,15 Kč, a výnosy z prodaného zboží 

v kině 119 473,19 Kč. Zisk po zdanění celkem byl 

vykázán ve výši 53 793,98 Kč.  

 

Městský dům - hostinská a ostatní činnost 
Činnost restauračního zařízení v Městském domě je 

opakovaně ztrátová, a to i přes snahu organizace 

a provedené organizační změny, které samozřejmě 

neměly vliv na kvalitu připravovaného jídla. Otevře-

ní nákupního centra Galerie Přerov, s možností bez-

problémového parkování, se projevilo ve výrazném 

snížení tržeb a odchodu části strávníků. Pravidelné 

měsíční platby bylo však nutné hradit, což se 

následně negativně projevilo v dosaženém hospodář-

ském výsledku střediska. I přesto, že ostatní doplň-

kové činnosti organizace byly ziskové, zapojení 

z nich vytvořeného zisku nevedlo k pokrytí předpo-

kládané ztráty restauračního zařízení. S ohledem na 

vývoj byl zřizovatel požádán o přiznání podpory de 

minimis, která by pokryla vysoké náklady za 

spotřebované energie, opravy a údržbu, odpisy 

majetku movitého a nemovitého. Zřizovatel na svém 

prosincovém zasedání organizaci podporu de 

minimis ve výši 620 000 Kč schválil. Následně byla 

uzavřena „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace – podpory de minimis“, číslo smlouvy: 

SML/4034/2017. Z přiznané podpory de minimis 

bylo organizací k 31.12.2017 čerpáno, v souladu 

s uzavřenou smlouvou. Dle ustanovení článku I, 

písm. 2, bude část dotace vrácena a to ve výši zisku 

z doplňkové činnosti jako celku.   

 

Propagační, navigační a výlepová činnost 
Organizace je jediným provozovatelem navigačních 

prvků na sloupech veřejného osvětlení ve městě. 

V rámci schválené činnosti zajišťuje středisko výlep 

reklamních plakátů na městských výlepových 

plochách. Z činnosti byl za rok 2017 vytvořen zisk, 

před zdaněním, ve výši 896 442,51 Kč.  Vývoj tržeb 

uplynulých tří let dokládají následující tabulky: 

 

Rekapitulace výnosů dle jednotlivých činností: 
 

                    

Období Panely Horizont                  
tržba celkem po odpočtu DPH 

r. 2015 319 638,60 Kč 

r. 2016 354 675,90 Kč 

r. 2017 330 080,70 Kč 
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Období Ostatní výlepové plochy     
tržba celkem po odpočtu DPH 

r. 2015 481 863,50 Kč 

r. 2016  582 387,00 Kč 

r. 2017 618 947,98 Kč 
 

                    

Období Naváděcí činnost,                

tržba celkem po odpočtu DPH 

r. 2015 568 300,00 Kč 

r. 2016  636 950,00 Kč 

r. 2017 760 850,00 Kč 

 

Nájmy kino Hvězda 
Pro objekt kina Hvězda byly uzavřeny celkem tři 

nájemní smlouvy, z toho dvě na dobu neurčitou. 

Provozovatelem kavárny a pivnice je společnost, 

která tuto činnost vykonávala i v předcházejícím 

období. Předmětem nájemní smlouvy na dobu 

určitou byl pronájem nebytových prostor pro 

umístění přístroje na výrobu popcornu a nachos. Za 

rok 2017 dosáhly výnosy z pronájmu nebytových 

prostor v kině Hvězda, po odpočtu DPH a před 

zdaněním, výše 418 452,98 Kč.  

 

Dotace od Olomouckého kraje 

Z rozpočtu Olomouckého kraje získalo v roce 2017 

Městské informační centrum dvě dotace a to: 

- 30 000,00 Kč na projekt s názvem „Podpora 

zkvalitnění služeb turistických informačních 

center Olomouckého kraje“  

- 25 000,00 Kč pro středisko MEIS na projekt 

o Evropské unii. 

 

Příspěvek od Úřadu práce Přerov 

V květnu 2017 byla uzavřena „Dohoda o vyhrazení 

společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku“ na pracovní místo „promítače“ v kině 

Hvězda pro uchazeče o zaměstnání. Na základě této 

dohody byl organizaci poskytnut příspěvek ve výši 

72 000 Kč.  

Příspěvek od zřizovatele na provoz a odpisy NM 

Na základě schváleného plánu nákladů a výnosů pro 

rok 2017 byl organizací čerpán zřizovatelem schvá-

lený příspěvek na provoz a odpisy nemovitého 

majetku jednotlivých středisek hlavní činnosti 

v měsíčních zálohách. Původní plán byl navýšen 

o schválená rozpočtová opatření.  

 

 

Příspěvek do IF 

V roce 2017 byl organizaci rozpočtovým opatřením 

schválen příspěvek na investice ve výši 93,5 tis. Kč, 

který bude použit na úpravy VZT, připojení 

a zajištění příkonu elektrické energie v kině Hvězda.  

 

Odvody z odpisů NM 

Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku 

k 31.12.2017, z hlavní i doplňkové činnosti, byly 

odvedeny na příjmový účet zřizovatele. Z hlavní 

činnosti dosáhly odpisy nemovitého majetku částky 

ve výši 418 626 Kč, z doplňkové činnosti ve výši 

99 694 Kč.   
 

Příspěvek celkem (v tis. Kč) – hlavní činnost 

Pův.rozp. 

v  tis. Kč 

Upr.rozp. 

v tis. Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2017 

% 

k upr.rozp. 

16 066,20 15 693,9 15 693,90 100,00 

 

Z toho: 

a) Příspěvek na provoz (v tis. Kč) 

Pův.rozp. 

v  tis. Kč 

Upr.rozp. 

v tis. Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2017 

% 

k upr.rozp. 

15 585,90 15 182,40 15 182,40 100,00 

 

b) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku  

(v tis. Kč)               

Pův.rozp. 

v  tis. Kč 

Upr.rozp. 

v tis. Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2017 

% 

k upr.rozp. 

480,30   418,00 418,00 100,00 

 

c) Příspěvek na investice (v tis. Kč) 

Pův.rozp. 

v  tis. Kč 

Upr.rozp. 

v tis. Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2017 

% 

k upr.rozp. 

0,00 93,50 93,50 100,00 

 

Příspěvek – doplňková činnost 

V roce 2017 byla organizaci schválena podpora de 

minimis z rozpočtu statutárního města Přerově dle § 

10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravid-

lech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-

sů a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správ-

ní řád, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti 

s provozem restauračního zařízení Městského domu. 

 

Podpora de minimis (v tis. Kč)  

Pův.rozp. 

v  tis. Kč 

Upr.rozp. 

v tis. Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2017 

% 

k upr.rozp. 

0,00 620,00 569,511 91,86 

 

Výsledek hospodaření k 31.12.2017 
 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2017 

byla ztráta ve výši 57 008,97 Kč. Část nákladů roku 

2017 je kryta daňovou úsporou z roku 2014. 

V případě, že by v hlavní činnosti daňová úspora 

nebyla v roce 2017 zapojena, stala by se výše 

daňové úspory v plném rozsahu předmětem daně 

z příjmu roku 2017.  

Ztráta z hlavní činnosti nebude za rok 2017 uhrazena 

ziskem z doplňkové činnosti, poněvadž dle uzavřené 

„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – pod-

pory de minimis“ je organizace povinna posky-

tovateli vrátit část dotace ve výši dosaženého zisku 

k 31.12.2017 z doplňkové činnosti jako celku.  

 

V doplňkové činnosti (DČ) jako celek byl vytvořen 

zisk před zdaněním ve výši 195 350 Kč. Dle 

ustanovení přiznané podpory de minimis část dotace 
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ve výši zisku po zdanění vrátí organizace zpět 

poskytovateli. Z tohoto důvodu vykázala organizace 

k 31.12.2017 hospodářský výsledek DČ „nula“. 

Rekapitulace hospodářského výsledku doplňkové 

činnosti před zdaněním:  

- Obchodní činnost                          53 793,98 Kč 

- Navigace a propagace                 896 442,51 Kč 

- Nájmy kino Hvězda                    418 452,98 Kč 

- Hostinská a ost. čin. MD       - 1 173 339,47 Kč 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 

Hospodářský výsledek DČ                             0,00 Kč 

Úhrada ztráty z hlavní činnosti                       0,00 Kč 

Z roku 2017 zůstane nepokryta část ztráty z hlavní 

činnosti ve výši 57 008,97 Kč. 

 

 

Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček 

ředitel organizace 
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HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 898,00 843,80 833 328,94 98,76

spotřeba energie 2 054,00 1 446,90 1 473 313,41 101,83

prodané zboží 85,00 99,00 98 265,46 99,26

opravy a udržování 521,00 471,40 470 948,31 99,90

cestovné 13,00 24,30 24 168,00 99,46

náklady na reprezentaci 9,00 8,80 8 590,31 97,62

ostatní služby 7 214,10 9 443,00 9 442 431,37 99,99

mzdové náklady 5 294,90 5 673,60 5 651 742,57 99,61

mzdové náklady (náhrady) 0,00 11,90 11 741,00 98,66

OON 1 840,00 2 391,00 2 390 784,50 99,99

zákonné sociální pojištění 1 810,60 2 480,90 2 480 660,77 99,99

jiné sociální pojištění 24,60 28,40 27 246,63 95,94

zákonné sociální náklady 249,40 305,80 305 358,08 99,86

jiné daně a poplatky 8,30 2,90 2 900,00 100,00

ostatní náklady z činnosti 42,10 37,10 34 863,10 93,97

rozúčt. správní režie ostatní -732,50 -769,70 -758 780,18 98,58

odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 121,60 135,40 135 360,00 99,97

odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 480,30 418,00 418 626,00 100,15

odpisy dl. maj. ostatního 73,40 70,40 70 364,00 99,95

kurzové rozdíly 0,00 0,10 86,10 86,10

náklady z drobného dlouh. majetku 190,00 283,00 264 973,10 93,63

NÁKLADY CELKEM 20 196,80 23 406,00 23 386 971,47 99,92

výnosy z prodeje služeb 3 794,00 7 234,80 7 224 161,60 99,85

výnosy z prodaného zboží 100,00 115,60 115 434,05 99,86

úroky 1,50 1,50 906,20 60,41

ostatní výnosy z činnosti 0,50 19,30 12 199,90 63,21

čerpání fondů 50,00 145,00 144 500,75 99,66

čerpání fondů - ušetřená daň 63,00 57,00 0,00 0,00

výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 15 585,90 15 182,40 15 182 400,00 100,00

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy bez 

dotace - kryto)
480,30 418,00 418 000,00 100,00

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy z 

dotace - nekryto)
121,60 135,40 135 360,00 99,97

výnosy vybran. MVI z trans. (mimo 

zřizovatele)
0,00 97,00 97 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 20 196,80 23 406,00 23 329 962,50 99,68

ztráta

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM -57 008,97

daň z příjmů 0,00

přepočtený počet pracovníků 18,55

průměrná mzda 25 442,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2017

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 

(v Kč)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 11 990,50 13 152,40 13 109 898,10 99,68

VÝNOSY 12 503,50 13 359,70 13 305 248,10 99,59

výsledek hosp. před zdaněním 513,00 207,30 195 350,00

daň příjmu 32,00 167,00 195 350,00

VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 481,00 40,30 0,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2017

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

správa

městská 

informační 

centra

oslavy města Městský dům kino Hvězda c e l k e m 

náklady 5 449,43 6 212 797,60 3 104 926,24 7 465 909,06 6 597 889,14 23 386 971,47

výnosy 5 449,43 6 212 816,73 3 105 002,50 7 399 548,58 6 607 145,26 23 329 962,50

z toho příspěvky na provoz 0,00 5 621 200,00 2 986 300,00 4 605 300,00 1 969 600,00 15 182 400,00

výsledek hospodaření

 + zisk/-ztráta
0,00 19,13 76,26 -66 360,48 9 256,12 -57 008,97 

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

Obchodní činnost 

(Galerie  + kino)
Městský dům

propagace 

a navigace

nájmy kino 

Hvězda
c e l k e m 

120 972,36 11 986 359,05 869 277,26 133 289,43 13 109 898,10

174 766,34 10 813 019,58 1 765 719,77 551 742,41 13 305 248,10

7 678,00 0,00 127 947,00 59 725,00 195 350,00

46 115,98 -1 173 339,47 768 495,51 358 727,98 0,00výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

– 161 –
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Sociální služby města Přerova, p.o. 
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov 
 

 
 

Příspěvková organizace Sociální služby města Pře-

rova je pro město klíčovým partnerem při zjišťo-

vání potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů jeho 

krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. Zajišťuje, 

co do objemu i sortimentu, rozhodující podíl kvalit-

ních, ekonomicky dostupných sociálních služeb 

a ošetřovatelské péče na území města, trvale sleduje 

potřeby veřejnosti v této oblasti a na jejich vývoj 

reaguje vlastní nabídkou poskytovaných služeb 

nebo aktivní a kvalifikovanou spoluprací s orgány 

města při přípravě a realizaci rozsáhlejších opatření. 

Sociální služby města Přerova, p. o. jsou členy 

České asociace pečovatelské služby a Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
 

Pečovatelská služba 
 

Posláním pečovatelské služby v Přerově je podpo-

rovat a pomáhat udržovat soběstačnost uživatelů, 

kteří potřebují pomoc druhé osoby a umožnit jim 

tímto setrvat v domácím přirozeném prostředí co 

možná nejdéle. 

Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou senio-

ři, kteří potřebují pomoc druhé osoby a dále osoby, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronic-

kého onemocnění nebo zdravotního postižení. Vě-

kové rozmezí uživatelů je 26 let a více, průměrný 

věk 78 let. 

Pečovatelská služba (dále PS) je poskytována v te-

rénu a ambulantně. Terénní forma je v domácnostech 

uživatelů, bydlících ve městě a jeho místních částech 

a ambulantní forma se uskutečňuje ve střediscích 

osobní hygieny, která jsou umístěna v domech s pe-

čovatelskou službou. 

PS je s ohledem na zefektivnění organizace práce 

rozdělena do 5 okrsků. Provoz zabezpečuje 56 za-

městnanců, z toho je 44 pečovatelek (pracovník 

v sociálních službách). Pro zajištění své činnosti vy-

užívá PS také osoby zaměstnané na dohodu o pra-

covní činnosti. Tito pracovníci uskutečňují rozvoz 

obědů a úkony přímé péče ve dnech pracovního kli-

du a v době letních dovolených. 

Pro dopravu, k zajištění služeb, využívají pracovní-

ci 14 jízdních kol a 2 elektrokola. Tato jsou využí-

vána zejména na okrscích, kde jsou daleké přejezdy 

mezi uživateli např. do místních částí. Používáno je 

dále 6 motorových vozidel, sloužících především 

k poskytnutí služby dovozu obědů, nákupů a dovozu 

uživatelů do střediska osobní hygieny.  

V Přerově je 8 domů zvláštního určení domů s pe-

čovatelskou službou (dále DPS). V 5 z nich jsou 

zřízena střediska osobní hygieny (dále SOH), která 

jsou využívána pro koupání uživatelů PS. Pro zvý-

šení bezpečnosti uživatelů a zajištění jejich kom-

fortu při koupání, je každé SOH vybaveno elektric-

kými zvedáky do vany a sprchovými židlemi. Nej-

častěji tuto službu využívali uživatelé, jejichž do-

mácí prostředí neodpovídá požadavkům na bezpečné 

a pohodlné provedení osobní hygieny. V rámci 

služeb bylo prováděno také praní prádla uživatelům 

PS. K tomuto účelu je v DPS Jižní čtvrť I/25 prá-

delna, která je využívána i na praní pracovních odě-

vů pracovníků PS. 
 

 
 

Rok 2017 přinesl PS i náročné situace. Řešen byl 

výskyt svrabu, MRSA a štěnic v bytech uživatelů. 

Všechny tyto rizikové situace s sebou přinášely 

zvýšené náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany 

pracovníků a ostatních uživatelů služby.  

V květnu 2017 proběhla na PS inspekce MPSV na 

poskytování sociální služby v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem 

inspekce bylo plnění povinností poskytovatelů so-

ciálních služeb stanovených v zákoně o sociálních 

službách (dále ZSS) a kvalita poskytovaných sociál-

ních služeb dle § 99 ZSS. Inspekce ohodnotila PS 

49 body z maximálního počtu 54 bodů, výsledek je 

tedy jasnou ukázkou kvality. Během roku došlo 

k modernizaci zázemí pracovníků PS v DPS Tráv-

ník 1 a Fügnerova 9. V nadcházejícím roce bude 

modernizace v uvedených DPS pokračovat a chystá 

se modernizace zázemí pracovníků i v ostatních 

DPS U Strhance 13, Tyršova 68, U Žebračky 18, 

Jižní čtvrť I/25. V DPS U Žebračky město vymě-

nilo všechna okna, budova se zatepluje a připravuje 

se zatraktivnění okolí DPS, což přispělo ke zkva-

litnění bydlení seniorů a zvýšení komfortu obyvatel. 

Byla zakoupena 3 nová jízdní kola, z nichž 2 jako 

náhrada za vyřazená. I v roce 2017 došlo k obnově 

jídlonosičů, celkem jich bylo nakoupeno 120.  

V rámci modernizace a digitalizace PS byly od úno-

ra zavedeny do provozu čtečky čárových kódů pro 

elektronické vykazování poskytnutých úkonů. Od 

října byly hrazeny výdaje za poskytnuté služby a by-

ly aktualizovány poskytované fakultativní činnosti. 

PS byla kapacitně plně vytížena, proto došlo ke 

zvýšení počtu pečovatelek o 1 pracovní úvazek. 
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K datu 31.12.2017 byly uzavřeny smlouvy s 1 022 

uživateli. PS poskytuje služby základní činnosti 

a fakultativní činnosti.  

Placené úhrady za poskytnutou PS za rok 2017 

činily 5 608 313 Kč, z toho za základní činnosti 

ve výši 5 163 157 Kč a fakultativní činnosti ve výši 

445 156 Kč. Fakultativní činnosti tvořily 8 % příjmů 

z poskytnutých služeb. 6 uživatelům byla poskyt-

nuta bezplatná služba ve výši 27 158 Kč. 
 

 
 

Příjmy od klientů za PS (v tis. Kč) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 839 3 757 3 949 4 474 4 952 5 526 5 608 

 

Nejvíce využívanou službou v roce 2017 byl dovoz 

obědů, celkově bylo uživatelů rozvezeno 139 281 

obědů. To je v průměru 440 obědů ve všední den 

a 252 obědů za den o víkendech a svátcích. Mezi 

další nejčastěji využívané služby patřila pomoc při 

osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, běžný 

úklid a údržba domácnosti, příprava a podání jídla 

a pití. Z fakultativních činností to je dohled nad 

požitím léků a dohled nad dospělou osobu. 
 

Počet uzavřených smluv PS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

874 867 860 909 1.005 977 1 022 

 

Snaha o nabízení komplexních služeb a o vyhovění 

individuálním potřebám uživatelů, vedlo k neustá-

lému zvyšování kvalifikačních schopností a doved-

ností pracovníků, kteří byli plánovitě vzděláváni 

formou školení a seminářů. V roce 2017 prošly 

pečovatelky intenzivním kurzem individuálního plá-

nování. Na základě nových znalostí a zkušeností 

(i z proběhlé inspekce) byly neustále aktualizovány 

standardy kvality sociálních služeb. 

Péče byla věnována nejen fyzickým potřebám 

obyvatel DPS, ale zabezpečovány byly i potřeby 

duchovní a duševní. Ve spolupráci s Římskokato-

lickou farností Přerov probíhala v DPS Trávník 1 

pravidelná bohoslužba. Dále byly pořádány cesto-

pisné přednášky a besedy, zorganizován výlet do 

nově zrekonstruovaného zámku Čechy pod Kosířem. 

Spolupráce probíhala se základními a mateřskými 

školami v Přerově při pořádání velikonočních a vá-

nočních besídek v DPS. 

 
 

V létě se na každém DPS uskutečnilo pro obyvatele 

grilování. Velmi oblíbené bylo vánoční posezení při 

svíčkách na jednotlivých DPS nebo tradiční advent-

ní posezení doprovázené živou hudbou a tancem, 

společné pro všechny jejich obyvatele. 

V jednotlivých DPS probíhalo půjčování knih, což 

je výsledek spolupráce s Městskou knihovnou.  

Mimo úkony PS poskytovala i základní sociální 

poradenství. Tato služba byla zajišťována bezplatně 

všem zájemcům. Jednalo se o pomoc při vypisování 

žádostí, podání informací o poskytovaných sociál-

ních službách a dalších možnostech pomoci v so-

ciální oblasti. 

S činností příspěvkové organizace se mohli zájemci 

seznámit na akci Den otevřených dveří, pořádané 

v rámci Týdne sociálních služeb. Dále se organizace 

prezentovala při akci Senior sympozium a Den du-

ševního zdraví a připojila se v rámci JOBfest k akci 

Veletrh pracovních příležitostí. 
 

Domov pro seniory 
 

Posláním Domova pro seniory v Přerově je posky-

tovat prostřednictvím pobytové sociální služby 

(domov pro seniory a domov se zvláštním režimem), 

podporu, pomoc a péči seniorům od 60 let věku. 

Sociální služby jsou poskytovány na základě spo-

lečně vytvořeného individuálního plánu, jehož cílem 

je podporovat zachování míry soběstačnosti, podí-

lení se na aktivním životě, udržení společenských 

kontaktů a prožití plnohodnotného a důstojného 

života. 

Domov pro seniory je určen seniorům, kteří mají 

sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pra-

videlnou každodenní pomoc jiné fyzické osoby, 

kterou nejsou schopni si sami zajistit ve svém při-

rozeném sociálním prostředí osobou blízkou nebo 

jinou sociální službou. 

Celková kapacita domova pro seniory je 82 lůžek. 

Pro uživatele sociální služby domov pro seniory jsou 

k dispozici jednolůžkové (18) a dvoulůžkové pokoje 

(11) a pro službu domov se zvláštním režimem 

pokoje dvoulůžkové (21), všechny s bezbariérovým 

přístupem. Pokoje na jednotlivých pavilonech jsou 

standardně vybaveny nábytkem, signalizací, telefon-

ním přístrojem, přípojkou pro použití PC a Wi-Fi. 

Součástí všech pokojů (vyjma dvou) jsou balkony. 
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V roce 2017 si podalo žádost o poskytování sociální 

služby celkem 164 žadatelů; z toho 132 žadatelů 

o sociální službu domov pro seniory a 32 žadatelů 

o službu domov se zvláštním režimem. K 31.12.2017 

bylo evidováno 911 žádosti o umístění do pobyto-

vého zařízení Sociálních služeb města Přerova.  

V roce 2017 bylo přijato do pobytového zařízení 

29 nových uživatelů; z toho 12 uživatelů na službu 

domov pro seniory a 17 na službu domov se zvlášt-

ním režimem. 

Jednou z nejdůležitějších činností domova pro seni-

ory jsou aktivity, které podporují jemnou a hrubou 

motoriku, myšlení s cílem zachování kognitivních 

schopností a dovedností.  

V roce 2017 bylo uživatelům nabídnuto množství 

rozmanitých činností, ve kterých mohli uplatňovat 

všechny své schopnosti a kognitivní funkce formou 

individuálních i skupinových terapií a zábavných 

činností. Individuální přístup byl aplikován zejména 

u uživatelů upoutaných na lůžko. Pro tyto uživatele 

bylo realizováno předčítání knih, denního tisku, 

poslech hudby, terapie s kognitivními pomůckami. 

Skupinové terapie probíhaly v dopoledních a odpo-

ledních blocích a uživatelé tak měli možnost zúčast-

nit se např. tvořivé dílničky, výroby keramiky, tré-

ninku paměti, smyslové aktivizace atd. Odpolední 

blok byl pak zaměřen na odpočinek, hraní spole-

čenských her, promítání filmů, čtenářský klub apod. 

Velké oblibě se těšily společenské programy, ať už 

turnaje ve společenských hrách, bály, vystoupení 

dětí z mateřských škol, společné oslavy narozenin. 
 

 

Uživatelé se zúčastnili sportovních her a soutěží 

pořádaných jinými domovy pro seniory v rámci 

Olomouckého kraje. Dále zařízení uspořádalo již 

9. ročník kroketového turnaje, který se konal pod 

záštitou primátora města Přerova. 

Příznivého počasí bylo využito pro venkovní volno-

časové aktivity, a to nejen činnostmi souvisejícími 

s přírodou, ale také například čtenářský kroužek 

nebo zahradní posezení. Uživatelé měli možnost 

zúčastnit se výletu do Luhačovic nebo do parku 

Michalov na promenádní koncerty. 

V mobilních zahrádkách byly pěstovány různé druhy 

květin pro potěšení a zkrášlení prostředí, bylinky 

pro ochucení jídla a zelenina. Věřící uživatelé mohli 

navštěvovat pravidelně každý týden modlitbu rů-

žence a 1 měsíčně mši svatou. 

Vzdělávací činnosti zahrnovaly práci s PC, luštění 

křížovek, sudoku, kvízy, trénink paměti, remini-

scenční terapie a zábavné kognitivní hry. Pro akti-

vizaci uživatelů byla využívána canisterapie, kdy 

do pobytového zařízení docházel pravidelně profe-

sionální terapeut se psy. 

Pro uživatele, jejich rodinné příslušníky i zájemce 

o život v našem domově byl vydáván čtvrtletník 

Domováček, který se ohlíží za uplynulým obdobím 

a připomíná prožité zajímavosti.  
 

V roce 2017 získalo 

zařízení nejvyšší oce-

nění od Asociace Pos-

kytovatelů sociálních 

služeb v ČR „Značka 

kvality“. Domov pro 

seniory patří k 20 do-

movům v České republice s tou nejlepší péčí. 
 

 
 
Příjmy od uživatelů (v tis. Kč) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

17 415 18 051 18 120 18 182 18 724 19 494 19 706 

 
Tržby od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 892 1 501 2 240 2 928 2 737 2 841 3 293 
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Městské jesle 
 

V městských jeslích byla ve 2 dětských skupinách 

Kuřátka a Koťátka s celkovou kapacitou 45 míst 

poskytována Služba péče o dítě v dětské skupině 

dle zákona č. 247/2014 Sb. Tato služba je zaměřena 

na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj 

schopností a dovedností, hygienických návyků a na 

zdokonalování sebeobsluhy. K těmto činnostem je 

nezbytné vytvořit takové prostředí, kde se děti 

budou cítit příjemně, bezpečně a spokojeně. Do 

jeslí jsou přijímány děti ve věku od 18 měsíců do 3 

let, ve výjimečných případech i děti mladší. Velký 

důraz je kladen na zvládnutí adaptačního období, 

kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodičů. 

Vzhledem k nízkému věku dětí jsou děti přijímány 

postupně a v adaptačním období je jim věnována 

zvýšená péče. O děti pečuje kvalifikovaný personál. 

Celodenní strava je připravována v kuchyni, která 

je součástí jeslí. Provozní doba v jeslích je v pra-

covní dny od 6:00 do 16:00 hodin. 
 

 
 

Hlavní náplní dne je v obou dětských skupinách 

výchovná činnost prováděná 3 pečujícími osobami. 

Neméně důležitým úkolem těchto osob je nácvik 

sebeobsluhy při oblékání, stolování a postupné vy-

tváření hygienických návyků. Plán výchovy a péče 

je flexibilně přizpůsoben přítomným dětem, jejich 

věku, schopnostem a momentální náladě na oddělení. 

Výchovná zaměstnání jsou zaměřena na všestranný 

rozvoj dítěte a děti se tak mají možnost rozvíjet 

a získávat dovednosti po stránce tělesné, hudební, 

pracovní, výtvarné a rozumové. Jednotlivé složky 

se v průběhu dne prolínají, klidná hra je proložena 

hrou pohybovou. Ta je dětem umožněna také při 

pobytu venku na zahradě jeslí, kde děti využívají 

dřevěných herních prvků, pískovišť a domečků. 

Venkovní činnosti jako jízda na odrážedlech, sečení 

trávy, hra s kočárky a míči, malování křídou, hrabá-

ní listí, hra s vodou, traktůrky a trakaře jsou 

střídány dle ročního období. 

Možnost prohlédnout si celé zařízení a získat 

o jesličkách potřebné informace měli zájemci z řad 

veřejnosti v květnu v rámci Dne otevřených dveří. 

V květnu byl také zahájen zápis dětí na školní rok 

2017-2018, během kterého bylo přijato 34 žádostí, 

10 z nich bylo postupně ze stran žadatelů zrušeno, 

s tím, že budou navštěvovat MŠ. Přednostně jsou 

přijímány děti na stálou pravidelnou docházku, 

nadále však trvá zájem rodičů dětí mladších 2 let    

o docházku na 46 hodin v měsíci.  
 

 
 

V roce 2017 bylo vyhověno všem zájemcům z řad 

pracujících rodičů a umožněno jim tak skloubení 

pracovního a rodinného života. V roce 2017 bylo 

s rodiči uzavřeno 40 nových smluv o poskytování 

výchovné péče v dětské skupině. 

Plán akcí v průběhu roku nabídl dětem, v některých 

případech i rodičům, spoustu nevšedních zážitků. 

Na seznamu pořádaných akcí nechyběl tradiční kar-

neval, dopravní akce „Červená, znamená stát“, která 

byla v dubnu prezentována kabelovou televizí Pře-

rov. Veliký úspěch mělo u dětí vystoupení maňás-

kového divadla Šternberk, které přijelo s předsta-

vením 3 pohádek pro nejmenší diváky. Společnou 

akcí pro děti a rodiče se na konci května stal 

Pohádkový dětský den, kde byl společně s dětmi 

oslaven jejich svátek. Na konci školního roku se 

uskutečnilo setkání se zvířátky z ORNIS či setkání 

s hasiči z HZS v Přerově. 
 

 
 

Velkým zážitkem bylo pro děti srpnové stanování 

na zahradě jeslí. Rozloučení s 33 dětmi, které od 

září nastoupily do MŠ, pak proběhlo formou akce 

Hledání pokladu, kde byla pořízena společná foto-

grafie a děti obdržely diplom za úspěšné absolvo-

vání jesliček.  

Začátek školního roku byl spojený s přijímáním no-

vých dětí, adaptací a vzájemným seznamováním. 

Drakiáda, práce s přírodním materiálem, dlabání 
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dýní, pečení perníčků a Mikulášská nadílka bylo 

hlavním tématem tohoto období. Samotný závěr 

roku patřil již potřetí společnému setkání dětí, 

rodičů a všech zaměstnanců jeslí. Vánoční dílničky 

doprovázela mimo jiné prezentace fotografií a vý-

roba přáníček. Organizace dětského dne a miku-

lášské nadílky proběhla ve spolupráci se SPgŠ.  

V době uzavření jeslí v letních měsících byla prove-

dena výmalba kuchyně, skladu potravin, přípraven 

stravy na oddělení, vstupní chodby a schodiště. 

V šatnách pro personál došlo k výměně podlahové 

krytiny, šatních skříní a výmalbě stěn. Byla prove-

dena rekonstrukce vstupní brány do jeslí. Na obě 

oddělení byly zakoupeny dětské židličky, hračky, 

nové didaktické pomůcky do hudební a rozumové 

výchovy. V červenci byla nainstalována elektronická 

čtečka docházky dětí a zaměstnanců. 

V březnu proběhla v objektu jeslí kontrola kvality 

vody. Výsledky rozborů prokázaly nevyhovující 

výskyt Legionelly. Opakované kontrolní odběry 

vody již prokázaly její nezávadnost. 
 

 
 

V září proběhla velmi detailní kontrola z KHS 

v Olomouci, zaměřená na provoz dětských skupin 

a na kontrolu stravovacího provozu. Nebyly zjiště-

ny žádné nedostatky. Zaměstnanci se zúčastnili 

školení hygienického minima, nových trendů 

stravování a systému HACCP. 

 

Kluby důchodců 
 

Sociální služby města Přerova (SSMP) podporují 

činnost klubů důchodců, které se nacházejí v městě 

Přerově a jeho 5 místních částech. Tyto kluby dů-

chodců sdružují přibližně 200 členů. SSMP zajiš-

ťují administrativní zázemí a zabezpečují čerpání 

finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu 

města.  

Činnost jednotlivých klubů důchodců je zaměřena 

na aktivizaci a vzdělávání seniorů. Ve své nabídce 

má širokou škálu kulturního i sportovního vyžití, 

včetně sportovně – relaxačních aktivit. Pravidelná 

setkávání seniorů jsou příležitostí k udržování 

a upevňování vzájemné komunikace a sociálního 

začleňování seniorů. Na základě návrhů a podnětů 

samotných seniorů se programy jednotlivých klubů 

stále více rozšiřují. 

Denní pobyt 
 

Posláním Denního pobytu Přerov je zajistit osobám 

se zdravotním postižením rozvoj jejich samostat-

nosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít 

normálním způsobem života ve společnosti. Zařízení 

poskytuje sociální službu denní stacionář, osobní 

asistenci a sociální poradenství. Služby poskytované 

zařízením na sebe navazují a vzájemně se doplňují.  

Více než 50 % uživatelů využívá všech tří služeb 

nabízených zařízením. Celkové příjmy od uživatelů 

v roce 2017 za poskytované sociální služby denního 

stacionáře a osobní asistence činily 1 444 091 Kč. 
 

Denní stacionář (DS) poskytuje sociální službu 

ambulantní formou 30 uživatelům s mentálním, tě-

lesným a kombinovaným postižením a seniorům 

s částečnou mobilitou. Sociální služba je poskyto-

vána cílové skupině od 11 let věku.  

DS využívají senioři na základě svého zájmu a po-

třeb. Služba je poskytována za účelem umožnění 

seniorům setrvat co možná nejdéle v jejich přiro-

zeném sociálním prostředí, oddálení potřeby využí-

vat pobytové sociální služby, ale také pomoci rodin-

ným příslušníkům v péči o své blízké při jejich 

současném profesním uplatnění. 

Seniorům bylo v přízemí zařízení vyčleněno oddě-

lení s kapacitou 6 osob, vybavené samostatným 

sociálním zázemím, kuchyní a venkovní terasou se 

zahradním nábytkem. V rámci DS jim bylo umož-

něno v příjemném, bezpečném a bezbariérovém pro-

středí aktivní prožívání dne, byla jim poskytována 

široká nabídka aktivizačních, socioterapeutických 

a zájmových aktivit – lehké protahovací cviky cvi-

čení s overbally a terrabandy, cvičení paměti pomocí 

kvízů, her, četba denního tisku, reminiscence za 

využití fotografií i knižních publikací a nedílnou 

součástí byly i pracovní terapie. 
 

 
 

Ostatním uživatelům DS stacionáře byla poskyto-

vána sociální služba ve 3 skupinách. Velmi důležitá 

je podpora uživatelů při osvojování si základních 

návyků sebeobsluhy, v péči o vlastní osobu tak, aby 

mohli být zcela nebo v co nejvyšší možné míře 

samostatní a nezávislí na cizí pomoci. Jednou ze 

základních činností poskytovaných v DS byla pra-

covní terapie:  
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 malování na hedvábí, tkaní podušek na hrábích, 

výroba svíček, šperků z korálků, vonných mýdel 

a voňavých šumivých bomb do koupele, kera-

mická dílna,  

 dřevařská dílna – zacházení s pracovními nástro-

ji, seznámení se s různými druhy materiálů (rok 

2017 byl zaměřen na práci s překližkou),  

 nácvik úklidových prací, žehlení, příprava jed-

noduchých jídel, 

 celoroční péče o zahradu.  

Výrobky z pracovní terapie byly prezentovány na 

akci „Senior sympozium“, v Denním pobytu Přerov 

na velikonoční a vánoční výstavě, na vánoční 

besídce a v neposlední řadě také v rámci týdne 

sociálních služeb ČR na „Dni otevřených dveří“. 
 

V rámci výchovně vzdělávacích činností uživatelé 

využívali moderní komunikační i vzdělávací tech-

nologie, zdokonalovali se v práci s PC a internetem, 

na dotykové obrazovce i tabletu pracovali s růz-

nými výukovými programy, které rozvíjí formou 

přímých dotyků s obrazovkou jemnou motoriku, 

soustředění, smyslové poznání, myšlenkové operace 

a zdokonalují komunikaci osob s narušenou komu-

nikační schopností. V roce 2017 došlo k rozšíření 

signálu Wi-fi v přízemí budovy zařízení.  

Prostřednictvím trivia si uživatelé upevňovali zna-

losti a dovednosti získané školní docházkou. Roz-

šíření okruhu vědomostí v oblasti společenských 

a přírodních věd jim bylo umožněno prostřednictvím 

besed a přednášek zaměřených na téma – charakte-

ristické znaky ročních období, velikonoční zvyky 

a tradice, zásady společenského chování, jak reago-

vat při mimořádných událostech, „dušičky“, období 

adventu. 

Osobám s kombinovanými vadami byly nabízeny 

činnosti zvyšující kvalitu jejich života – využití 

kompenzačních pomůcek (např. podpora nácviku 

samostatnějšího pohybu uživatelů pomocí hydrau-

lického chodítka), relaxace a smyslová stimulace 

s prvky snoezelenu, cvičení na rehabilitačním míči, 

canisterapie, bazální stimulace, muzikoterapie, aro-

materapie, biblioterapie. 

V nabídce aktivit denního stacionáře mají své stálé 

místo expresivní terapie — muzikoterapie, dramate-

rapie, jejichž cílem je formování a rozvoj osobnosti 

jedince s postižením. Vystoupení uživatelů mohla 

veřejnost shlédnout na „Dni otevřených dveří“, při 

zahradní slavnosti „U medvěda“, na „Klubíčku 

přátelství“ konaném v tenisové hale v Přerově, na 

„XXI. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické 

tvorby handicapovaných „Motýlek 2017“ v Kopřiv-

nici a na vánoční besídce pro rodiče a přátele. 

DS nabízí velký výběr aktivizačních sportovních 

aktivit — skupinové cvičení na rehabilitačních mí-

čích, cvičení v posilovně zařízení, bowling, turis-

tiku, úterní cvičení v tělocvičně TJ Spartak, cvičení 

na posilovacích strojích v parku Michalov, přizpů-

sobené sporty, míčové hry, cvičení s plachtou, 

overbally a další. Sportovci rovněž reprezentovali 

zařízení na Regionální speciální olympiádě v Brně.  

 
 

O kondici uživatelů se výborně staral kvalifikovaný 

masér formou masáží a rekondičního cvičení, o jeho 

služby byl neustále velký zájem.  

Uživatelé se zúčastnili v rámci kontaktu se spole-

čenským prostředím řady společenských, kulturních 

a sportovních akcí (odpolední návštěva kina Hvězda 

v Přerově, výlet do Květné zahrady Kroměříž, plav-

ba na raftech historickou Olomoucí, v rámci akce 

Vlak plný úsměvů návštěva ZOO Lešná, akce pořá-

dané spřátelenými zařízeními v Rokytnici a Koko-

rách, koncert Petry Černocké v rámci akce Zámecký 

podzim v Rokytnici a „Klubíčko přátelství“). Oblí-

bená vícedenní akce DS proběhla během zářijového 

týdne v penzionu Zubr v Ujčově, kdy měli uživatelé 

možnost zúčastnit se výletu spojeného s prohlídkou 

hradu Pernštejna. 

Některé akce byly tradičně organizovány ve spolu-

práci se studenty Střední pedagogické školy v Pře-

rově („Klubíčko přátelství“, Mikulášská nadílka, 

vánoční besídka).  
 

 
 

Úhrady od uživatelů za poskytovanou službu DS za 

rok 2017 činily 1 201 169 Kč a tyto byly srovna-

telné s rokem 2016. V roce 2017 bylo přijato 5 no-

vých uživatelů. 

Od 01.09.2017 došlo v rámci služby DS ke změně 

registrace sociálních služeb. Cílová skupina osob 

s jiným zdravotním postižením byla nahrazena 

cílovou skupinou senioři a byla změněna věková 

struktura cílové skupiny na věkovou strukturu od 

11 let věku, do 31.08.2017 byla služba poskytována 

uživatelům bez omezení věku. 
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V pátek 24.11.2017 byla pod vánočním stromem na 

Masarykově náměstí v Přerově umístěna kasička, 

do níž mohli Přerované tradičně ukládat peníze na 

veřejnou sbírku, jejíž výtěžek byl věnován Sociál-

ním službám města Přerova – Dennímu pobytu 

Přerov na pořízení elektronických knih a relaxač-

ního polohovacího křesla za účelem zvýšení kvality 

poskytovaných činností uživatelům DS. Sbírka trvala 

do 03.01.2018 a celkový výtěžek činil 14 757 Kč. 
 

Sociální služba osobní asistence (OA) je terénní 

služba, která poskytuje sociální službu osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního posti-

žení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba je poskytována osobám bez omezení 

věkové hranice. Osobní asistent podporuje uživatele 

a pomáhá mu při naplňování běžných životních 

potřeb a úkolů. Provozní doba služby OA byla 

v pracovní dny od 6:00 do 22:00 hod. V roce 2017 

byla OA poskytována 3 osobními asistenty.  
 

 
 

Velký zájem o poskytování této služby byl jak ze 

strany uživatelů se zdravotním postižením, tak také 

z řad seniorů, kteří často kombinují využívání PS 

a OA. Službu využívali i senioři z DS k zajištění 

pravidelného doprovodu domů ze zařízení i do zaří-

zení a vycházkám v terénu.  

V rámci služby OA byl pořádán již 17. ročník 

tradičního letního integrovaného tábora v Čekyni, 

který byl opět spoluorganizován s Odborovým sdru-

žením železničářů za podpory řady sponzorů. Tábor 

na téma „Příroda – mocná čarodějka“ se konal pod 

záštitou pana A.P., který zařízení sponzorsky věno-

val soupravu zahradního nábytku a zahradní gril. 

V roce 2017 bylo poskytnuto uživatelům 5 200 ho-

din služby OA. Úhrady od uživatelů za poskytova-

nou službu činily 242 922 Kč, ve srovnání s rokem 

2016 došlo k navýšení o 5,5 %. Služba OA byla     

v roce 2017 kapacitně plně vytížena. 

Od 01.10.2017 došlo na základě schválení Radou 

města Přerova ke zvýšení úhrad za sociální službu 

OA v průměru o 10 % a ke sjednocení úhrad bez 

ohledu na místo poskytování služby. Do úhrad bylo 

nově zakomponováno poskytování činností 2 za-

městnanci a fakultativní činnosti dohled nad požitím 

léků, dohled nad uživatelem a půjčování kompen-

začních pomůcek, které byly do konce září zapůj-

čovány v rámci odborného sociálního poradenství. 

Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 

sociální poradenství. Základní poradenství poskytu-

je osobám se zdravotním postižením potřebné 

informace přispívající k řešení jejich nepříznivé 

sociální situace. Odborné sociální poradenství je 

poskytováno osobám se zdravotním postižením 

s ohledem na jejich individuální potřeby.  

Služby poradenství využívají osoby se zdravotním 

postižením, ale i jejich zákonní zástupci, opatrov-

níci, rodinní příslušníci, zástupci organizací i jedno-

tlivci poskytující péči zdravotně postiženým.  

V průběhu roku 2017 došlo v rámci poradenství 

k poskytování kompletních informací o sociálních 

službách zařízení, ale také k doporučení v návaz-

nosti na další poskytované služby v regionu Přerov, 

proběhly konzultace týkající se občanského záko-

níku především v oblasti omezení svéprávnosti 

a opatrovnictví, byly poskytovány informace souvi-

sející se zákonem o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, zákonem o sociálních služ-

bách, byly poskytovány socioterapeutické činnosti 

především formou rozhovoru. V průběhu roku byly 

zapůjčovány kompenzační pomůcky, největší zájem 

byl o zapůjčení mechanického vozíku a chodítek. 

Od 01.10.2017 byly tyty pomůcky zapůjčovány 

v rámci fakultativní služby OA. 

V roce 2017 proběhlo v zařízení malování místností 

a nátěry všech radiátorů, byly zakoupeny nové zahrad-

ní betonové lavičky, zahradní houpačky na terasy, 

2 nové sedací pohovky, jídelní stoly a kovový za-

hradní nábytek na terasu. V přízemí budovy zaří-

zení došlo k rozšíření signálu wifi připojení. 

Zvýšené náklady na provoz zařízení se projevily 

v souvislosti s prokázaným výskytem bakterie Legi-

onelly v teplé vodě v srpnu a následných opatřeních 

k její eliminaci, kdy byla provedena chemická šoko-

vá dezinfekce potrubních rozvodů teplé vody. 

V roce 2017 bylo zařízení sponzorsky podpořeno 

výtěžkem z ekumenické bohoslužby a také z přátel-

ského utkání FK Kozlovice a HC Zubr Přerov. 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím 

kurzů a seminářů zaměřené na cílovou skupinu 

služeb a aplikace získaných dovedností a vědomostí 

do praxe se významně podílelo na kvalitě poskyto-

vaných služeb. 
 

Vnitřní správa 
 

Středisko zabezpečovalo a koordinovalo provozně 

technický a ekonomický servis celé organizace. Zej-

ména se jednalo o činnosti zaměřené na: 

 opravy, údržbu, revize a technické prohlídky 

budov a prostor, jejich zařízení a vybavení 

a údržbu venkovních areálů, 

 zabezpečení provozu výpočetní, kancelářské, 

telekomunikační a ostatní techniky, 

 zabezpečení provozu motorových vozidel, včetně 

evidence spotřeb, nákladů a kontroly provozu, 

 zabezpečení BOZP a PO, vybavení zaměstnanců 

osobními ochrannými pracovními pomůckami, 

včetně jejich evidence a kontroly, 
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 hospodaření s energiemi a vodou, 

 evidenci odpadového hospodářství, 

 zajišťování a realizace veřejných zakázek, tvorbu 

interních předpisů a nařízení a ostatní práce 

administrativního charakteru, 

 prezentaci a propagaci organizace, 

 kompletní ekonomický servis, zejména účetní, 

spisová, mzdová a personální agenda, evidence 

majetku, zajištění fyzické a provádění dokla-

dové inventury veškerého majetku. 
Realizovány byly níže uvedené akce většího rozsa-

hu, kdy se jednalo o zajištění prováděcí dokumen-

tace, administraci veřejných zakázek a zabezpečení 

vlastní realizace, zejména: 

 pořízení motorového vozidla pro PS, 

 pořízení pečovatelských lůžek s elektrickým po-

lohováním, 

 rekonstrukce nebytových prostor – zřízení alter-

nativního pokoje v objektu domova pro seniory, 

 zajištění opatření spojené s výskytem Legionelly 

v zařízeních DP a městských jestli (MJ), 

 instalace elektronického docházkového systému 

v objektu MJ, 

 úprava dispozice místnosti zázemí pečovatelek 

v DPS Trávník 1, Přerov, 
 rekonstrukce a zbudování hygienického zařízení 

v DPS Trávník 1, Fügnerova 1, Přerov, 
 rekonstrukce části oplocení a vstupní brány 

objektu MJ. 
 

Závěr 

Činnost organizace je velmi rozmanitá. Zahrnuje 

služby v terénu, ambulantní a pobytové služby, 

zajišťuje servis vnitřních služeb pro poskytování 

ošetřovatelské a sociální péče. Cílovou skupinou 

jsou především senioři, ale také děti od 18 měsíců 

věku a dále osoby s různými typy zdravotního posti-

žení. Široký záběr organizace vyžaduje vysoké ná-

roky na řízení a provoz. Uvedené, pozitivně hodno-

cené, akce jsou jenom částí dobře, kvalitně a pláno-

vitě fungujícího celku. 
 

Výsledek hospodaření  

Hospodaření Sociálních služeb města Přerova, p. o., 

probíhalo v souladu se schváleným plánem. Organi-

zace v průběhu roku 2017 hospodařila s rozpočtem 

v celkové výši 85 326 700 Kč. 
 
Náklady na provoz byly hrazeny: 

Název položky Kč % 

z plateb od klientů 28 405 744 33,68 

z tržeb od ZP 3 293 209 3,90 

z příspěvku na provoz od zřizovatele 23 463 100 27,81 

z příspěvku na odpisy od zřizovatele 1 115 564 1,32 

z příspěvku na odpisy 1 105 944 1,31 

z dotace MPSV ČR  26 019 400 30,85 

z ostatních výnosů (dary, bank. úroky, 

čerpání fondů atd.) 
953 084 1,13 

Celkem 84 356 045 100,00 

Do rozpočtu organizace byly zapojeny získané 

peněžní dary v celkové výši 65 760 Kč a finanční 

příspěvek od cizí obce 10 700 Kč. Neinvestiční 

účelová dotace na poskytování sociálních služeb 

částečně pokryla platové tarify pracovníků v sociál-

ních službách, zvýšené v roce 2017 o 33 %. Rozší-

řením nabídky sociálních služeb a změnou organi-

zace práce, byly zvýšeny příjmy o 106,4 tis. Kč.  

V průběhu roku byly zvýšené náklady v souvislosti 

s výskytem bakterie Legionelly v MJ a v DP. Další 

neplánované náklady vznikly v souvislosti s obsa-

zováním volných pracovních míst za inzerci pra-

covních nabídek. V důsledku fluktuace zaměstnan-

ců, neobsazení pracovních míst po celý kalendářní 

rok a nižší nemocnosti byly uspořeny mzdové 

náklady. Z důvodu příznivých klimatických podmí-

nek nebyly čerpány náklady na energie v plánova-

ném rozsahu. Tyto skutečnosti vedly k úspoře nákla-

dových položek ve výši cca 963,6 tis. Kč. S ohle-

dem na výsledek hospodaření bude zřizovateli 

odveden příspěvek na provoz ve výši 1 070 tis. Kč. 
 

Hlavní činnost: 

Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 

2017 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. 
 

Doplňková činnost: 

Organizace v roce 2017 o doplňkové činnosti 

neúčtovala. 
 

Přehled výnosů SSMP, p.o. (tis. Kč) 

Název 

položky 
2013 2014 2015 2016 2017 

od klientů 24 862 25 261 26 336 28 078 28 406 

výnosy  

od ZP 
2 240 2 928 2 737 2 841 3 293 

ostatní 1 529 586 265 716 953 

přísp. od 

zřizovatele 
27 251 24 261 19 809 20 720 23 463 

příspěvek 

na odpisy 
1 042 1 042 1 119 1 116 1 116 

přísp na 

odp. s dot. 
1 043 1 043 1 106 1 105 1 106 

dotace 

MPSV 
13 501 19 149 21 688 23 491 26 019 

Celkem 71 468 74 270 73 060 78 067 84 356 

 

Grafické znázornění financování (v %) 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2017

HLAVNÍ ČINNOST

%

původní upravený

spotřeba materiálu 2 654,00 2 617,50 2 524 606,35 96,45

spotřeba energie 3 188,00 3 125,70 2 961 956,62 94,76

opravy a udržování 1 341,00 1 289,50 1 181 420,22 91,62

cestovné 75,00 82,90 74 389,00 89,73

náklady na reprezentaci 24,00 24,00 22 465,00 93,60

ostatní služby 6 965,00 7 536,80 7 450 034,70 98,85

mzdové náklady 42 333,50 46 009,80 45 893 892,00 99,75

ostatní osobní náklady 970,00 1 020,00 897 109,00 87,95

mzdové náklady NP 410,00 338,00 278 122,00 82,28

zákonné sociální pojištění 14 490,40 15 869,40 15 798 410,00 99,55

jiné sociální pojištění 185,10 199,10 194 459,00 97,67

zákonné sociální náklady 2 546,70 2 625,10 2 559 864,10 97,51

jiné daně a poplatky 5,30 6,30 3 836,00 60,89

jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní náklady z činnosti 52,10 60,80 50 140,00 82,47

odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 312,50 1 463,70 1 462 404,00 99,91

odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 1 115,80 1 115,80 1 115 564,00 99,98

odpisy s dotací (403) 1 106,00 1 106,00 1 105 944,00 99,99

náklady s DDM 415,00 829,60 774 895,32 93,41

tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 6,70 6 533,80 97,52

kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 79 189,40 85 326,70 84 356 045,11 98,86

výnosy z prodeje služeb 27 719,30 28 309,90 28 405 744,00 100,34

výnosy od zdravotních pojišťoven 2 870,00 3 282,60 3 293 208,71 100,32

jiné výnosy z vl. výkonů 81,00 72,00 71 242,00 98,95

výnosy z nájmu 4,00 4,00 3 920,00 98,00

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 1,60 1 609,00 100,56

úroky 2,20 2,20 2 037,08 92,59

čerpání fondů 800,00 695,00 689 804,37 99,25

ostatní výnosy z činnosti 0,00 174,40 173 771,95 99,64

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 24 441,10 24 533,10 23 463 100,00 95,64

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 1 115,80 1 115,80 1 115 564,00 99,98

výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací) 1 106,00 1 106,00 1 105 944,00 99,99

výnosy z rozp. ÚSC (cizí obec) 0,00 10,70 10 700,00 100,00

výnosy ze st. Rozpočtu - ÚP 0,00 0,00 0,00 0,00

výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 21 050,00 26 019,40 26 019 400,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 79 189,40 85 326,70 84 356 045,11 98,86

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 155,30

průměrná mzda 24 776,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 

(v Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2017

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

Správa
Kluby

důchodců

Pečovatelská 

služba

Denní pobyt

pro mentálně

postižené

náklady 37 319,46 101 822,00 27 165 382,00 6 436 216,00

výnosy 37 319,46 101 822,00 27 165 382,00 6 436 216,00

   z toho příspěvky na provoz 0,00 101 650,00 8 175 150,00 982 500,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00

Domov

se zvláštním

režimem

Domov 

pro seniory

Městské

jesle
c e l k e m 

náklady 22 507 475,87 21 337 122,38 6 770 707,40 84 356 045,11

výnosy 22 507 475,87 21 337 122,38 6 770 707,40 84 356 045,11

   z toho příspěvky na provoz 3 828 700,00 4 962 900,00 5 412 200,00 23 463 100,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady a výnosy - doplňková činnost (v Kč)

celkem

0,00

0,00

0,00

Nájem nebytových prostor

náklady

výnosy

výsledek hospodaření - zisk

– 171 –



Finanční vypořádání příspěvkových organizací (údaje v Kč)

Příspěvková organizace
Příspěvek

na provoz, 

investice

Výsledek 

hospodaření

hlavní činnost

Výsledek 

hospodaření 

doplňková 

činnost

Výsledek 

hospodaření 

celkem 

Úhrada ztráty 

za předchozí léta
Fond odměn

Rezervní fond tvořený 

ze zlepšeného 

výsledku hospodaření

 Kulturní a informační služby města Přerova 15 693 900,00 -57 008,97 0,00 -57 008,97

 Sociální služby města Přerova, p. o. 51 768 064,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 14 940 928,00 220 997,00 6 500,00 227 497,00 227 497,00

 Příspěvkové organizace celkem 82 402 892,00 163 988,03 6 500,00 -57 008,97 0,00 0,00 227 497,00

Poznámky: 

V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 26 019 400 Kč (zaslaná přes zřizovatele).
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tř. par. pol. orj.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2017

v Kč 
%

1111 210  Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 110 000,0                   114 331,7                   136 999 944,00                   119,8

1112 210  Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 860,0                       2 860,0                       3 616 122,19                       126,4

1113 210  Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 11 000,0                     11 000,0                     11 856 076,18                     107,8

1121 210  Daň z příjmů právnických osob 110 000,0                   111 495,0                   126 236 792,00                   113,2

1122 210  Daň z příjmů právnických osob za obce 24 000,0                     19 903,6                     19 903 530,00                     100,0

1211 210  Daň z přidané hodnoty 222 000,0                   232 322,0                   255 999 543,56                   110,2

1333 830  Poplatky za uložení odpadů 2 000,0                       2 000,0                       2 319 759,50                       116,0

1334 840  Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0                            50,0                            111 974,06                          223,9

1335 840  Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0                              1,0                              3 971,00                              -

1340 230
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26 000,0                     26 000,0                     27 612 421,67                     106,2

1341 230  Poplatek ze psů 1 500,0                       1 500,0                       1 455 523,02                       97,0

1343 230  Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 100,0                       1 100,0                       1 364 193,50                       124,0

1345 230  Poplatek z ubytovací kapacity 800,0                          800,0                          772 406,00                          96,6

1353 730  Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700,0                          700,0                          709 100,00                          101,3

1356 220  Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce -                                 -                                 13 211,14                            -

1361  Správní poplatky 12 051,0                     12 052,0                     14 475 730,00                     120,1

1381 230  Daň z hazardních her -                                 17 231,5                     26 895 144,34                     156,1

1382 230  Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 900,0                          900,0                          792 122,66                          88,0

1383 230  Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 19 000,0                     7 893,0                       7 893 023,68                       100,0

1511 210  Daň z nemovitých věcí 35 000,0                     35 000,0                     36 482 327,64                     104,2

1  DAŇOVÉ PŘÍJMY 578 962,0         597 139,8         675 512 916,14        113,1

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 4 000,0                       10 032,0                     11 466 388,20                     114,3

2212 2111 550  Příjmy z poskytování služeb a výrobků -                                 -                                 4 840,00                              -

2321 2111 520  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 174,0                          174,0                          422 582,00                          242,9

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 817,9                          820,2                          820 295,83                          100,0

3319 2111 110  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,0                            10,0                            26 518,00                            265,2

3319 2111 710  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 70,0                            70,0                            62 920,00                            89,9

3322 2111 51X  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) 200,0                          200,0                          78 348,15                            39,2

3349 2111 120  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce) 360,0                          476,0                          607 286,43                          127,6

361X 2111 540  Příjmy z poskytování služeb a výrobků -                                 -                                 4 885,10                              -

3632 2111 522  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 100,0                       1 100,0                       970 439,00                          88,2

3639 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 1 150,0                       1 224,0                       1 220 801,65                       99,7

3721 2111 520  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 61,3                            61,3                            63 827,50                            104,1

4349 2111 360  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Senior taxi) -                                 -                                 29 060,00                            -

4351 2111 620  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 10,0                            12,0                            14 200,00                            118,3

6171 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 57,0                            57,0                            67 382,89                            118,2

6409 2111 210  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) -                                 28,0                            37 038,00                            132,3

2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) -                                 62,8                            62 800,00                            100,0

3319 2112 110  Příjmy z prodeje zboží 100,0                          100,0                          79 862,90                            79,9

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 500,0                          800,0                          957 928,42                          119,7

2122 141  Odvody příspěvkových organizací (KIS) 537,1                          474,8                          517 694,00                          109,0

3111 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 326,4                          367,2                          367 137,00                          100,0

3113 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 2 796,4                       2 921,2                       2 921 564,00                       100,0

3141 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 397,0                          401,3                          401 369,00                          100,0

3141 2122 620  Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) 330,0                          330,0                          292 038,00                          88,5

3314 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 0,8                              0,8                              816,00                                 102,0

2122 625  Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 1 115,8                       1 115,8                       1 115 564,00                       100,0

2131 530  Příjmy z pronájmu pozemků  2 758,7                       2 758,7                       2 131 617,33                       77,3

2221 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží) 523,7                          523,7                          527 304,00                          100,7

2321 2132 520  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 25,2                            25,2                            50 356,00                            199,8

3313 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.) 8,7                              8,7                              8 712,00                              100,1

3322 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (zámek, TGM 8) 1 299,0                       1 334,1                       1 378 288,00                       103,3

Rozpočet statutárního města Přerova 2017 - příjmy

příloha č. 1/1
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%

3392 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 36,8                            36,8                            44 600,00                            121,2

3412 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.) 4 398,4                       4 398,4                       4 398 420,00                       100,0

3612 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty) 27 000,0                     27 900,0                     28 604 521,84                     102,5

3613 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory) 2 700,0                       2 300,0                       2 303 356,21                       100,1

3639 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4 374,4                       5 260,4                       5 074 656,50                       96,5

3639 2132 522  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 3 929,6                       3 929,6                       3 923 273,76                       99,8

3722 2132 520  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kompostárna) 170,0                          170,0                          169 968,00                          100,0

4351 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DPS) 2 500,0                       3 100,0                       3 695 374,00                       119,2

2221 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 523,7                          523,7                          527 304,00                          100,7

3412 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov a. s.) 519,1                          519,1                          519 192,00                          100,0

3639 2133 51X  Příjmy z pronájmu movitých věcí 166,5                          166,5                          166 707,00                          100,1

3722 2133 520  Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) 73,5                            73,5                            73 524,00                            100,0

6310 2141  Příjmy z úroků 300,0                          255,0                          270 475,91                          106,1

2142 210  Příjmy z podílů na zisku a dividend -                                 4 684,6                       4 686 054,00                       100,0

2212  Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 639,0                       3 889,0                       5 016 966,83                       129,0

2222  Ost. příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů -                                 107,2                          113 487,17                          105,9

2229  Ostatní přijaté vratky transferů -                                 2 206,3                       2 274 797,30                       103,1

2321  Přijaté neinvestiční dary -                                 9,9                              424 914,00                          -

2322 500  Přijaté pojistné náhrady 200,0                          203,9                          447 150,00                          219,3

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250,0                          690,3                          974 775,76                          141,2

3725 2324 520  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 4 200,0                       4 200,0                       5 870 933,00                       139,8

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 337,0                          337,0                          413 440,00                          122,7

2324 540
 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené

 s bydlením a nájmem)
21 600,0                     23 302,0                     24 663 325,32                     105,8

2329  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 4,0                              4,0                              7 877,10                              196,9

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 54 696,5                     -                                 -                                        -

2412 210
 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

 subjektů - právnických osob
600,0                          600,0                          600 000,00                          100,0

2451 611  Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací -                                 1 761,0                       1 761 000,00                       100,0

2  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 150 947,5         116 117,0         123 735 957,10        106,6

3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 5 539,0                       3 438,2                       5 459 473,00                       158,8

3613 3112 5XX  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí -                                 2 169,8                       1 959 191,00                       90,3

3639 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 14 500,0                     -                                 -                                        -

5311 3113 900  Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku -                                 48,5                            48 500,00                            100,0

6171 3113 360  Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku -                                 136,0                          136 000,00                          100,0

6171 3114 350  Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku -                                 -                                 124 069,60                          -

3421 3121 610  Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku -                                 500,0                          500 000,00                          100,0

3  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 039,0           6 292,5             8 227 233,60            130,7

4111 210  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu -                                 1 377,6                       1 377 573,00                       100,0

4112 210
 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného

 dotačního vztahu
-                                 47 049,1                     47 049 100,00                     100,0

4113 210  Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů -                                 480,2                          480 161,00                          100,0

4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -                                 34 377,7                     34 377 465,13                     100,0

4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí 277,0                          302,0                          302 000,00                          100,0

4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od krajů -                                 27 549,5                     27 549 522,00                     100,0

6330 4132  Převody z ostatních vlastních fondů -                                 771,2                          771 180,00                          100,0

4213 210  Investiční přijaté transfery ze státních fondů -                                 978,3                          978 244,09                          100,0

4216 210  Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -                                 7 991,9                       7 991 817,80                       100,0

4  PŘIJATÉ TRANSFERY 277,0                120 877,5         120 877 063,02        100,0

750 225,5         840 426,8         928 353 169,86        110,5

8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 9 045,0                       428 300,7                   -                                        0,0

8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -                                 297 694,6                   190 184 210,44                   63,9

8  FINANCOVÁNÍ 9 045,0             725 995,3         190 184 210,44        26,2

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 759 270,5         1 566 422,1      1 118 537 380,30     71,4

příloha č. 1/2
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6171 2111 013  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 45,0                            45,0                            93 670,00                            208,2

6171 2141 013  Příjmy z úroků -                                 -                                 167,75                                 -

2460 013  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 640,0                          640,0                          673 189,00                          105,2

4134 013  Převody z rozpočtových účtů 3 580,0                       3 580,0                       3 580 000,00                       100,0

8115 013  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -                                 1 030,2                       -                                        0,0

4 265,0                  5 295,2                  4 347 026,75                 82,1

 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 2141 245  Příjmy z úroků 10,0                            24,0                            23 824,11                            99,3

2460 245  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 423,0                          401,0                          397 780,70                          99,2

433,0                     425,0                     421 604,81                    99,2

 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

6310 2141 210  Příjmy z úroků 0,1                              0,1                              4,25                                     4,3

1014 2321 210  Přijaté neinvestiční dary -                                 6,0                              28 869,00                            -

8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10,0                            10,0                            -                                        0,0

10,1                       16,1                       28 873,25                      179,3

 C E L K E M   P Ř Í J M Y 763 978,6         1 572 158,4      1 123 334 885,11     71,5

 z toho:  konsolidace 3 580,0                  3 580,0                  3 580 000,00                 100,0

 financování (včetně zaokrouhlení) 9 055,0                  727 035,9              190 184 210,44             26,2

 příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M) 751 343,6         841 542,5         929 570 674,67        110,5

příloha č. 1/3
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1361 230  Odbor ekonomiky 14,0                           14,0                           16 800,00                            120,0

1361 310  Odbor vnitřní správy 2,0                             2,0                             150,00                                 7,5

1361 530  Odbor správy majetku a komunálních služeb -                                1,0                             1 290,00                              129,0

1361 710  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 3 000,0                      3 000,0                      3 045 325,00                       101,5

1361 720  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 5,0                             5,0                             7 850,00                              157,0

1361 730  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 6 000,0                      6 000,0                      7 401 135,00                       123,4

1361 740  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 600,0                         600,0                         565 690,00                          94,3

1361 820  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 2 200,0                      2 200,0                      3 163 550,00                       143,8

1361 830  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 130,0                         130,0                         157 750,00                          121,3

1361 840  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 100,0                         100,0                         116 190,00                          116,2

 Správní poplatky - celkem 12 051,0               12 052,0               14 475 730,00               120,1

          N á k l a d y   ř í z e n í    o   p ř e s t u p c í c h  

6171 2324 230  Odbor ekonomiky -                                -                                2 600,00                              -

6171 2324 720  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 60,0                           60,0                           68 288,00                            113,8

2299 2324 730  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 200,0                         200,0                         260 932,00                          130,5

2169 2324 740  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 12,0                           12,0                           15 200,00                            126,7

2169 2324 820  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 50,0                           50,0                           54 750,00                            109,5

3769 2324 830  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 5,0                             5,0                             2 000,00                              40,0

6171 2324 840  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 10,0                           10,0                           9 670,00                              96,7

 Náklady řízení o přestupcích - celkem 337,0                    337,0                    413 440,00                    122,7

          S a n k č n í   p l a t b y   p ř i j a t é   o d   j i n ý c h   s u b j e k t ů

6409 2212 230  pokuty ze smluvních vztahů 172 555,00                          

3769 2212 230  ČIŽP 19 763,00                            

2212 230  Odbor ekonomiky -                                -                                192 318,00                          -

6171 2212 620  pokuty 15 000,00                            

2212 620  Odbor sociálních věcí a školství 24,0                           24,0                           15 000,00                            62,5

6171 2212 710  občanské průkazy 60 850,00                            

6171 2212 710  občanské průkazy (na místě nezaplacené) 22 028,00                            

6171 2212 710  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 100,0                         100,0                         82 878,00                            82,9

6171 2212 720  blokové pokuty 53 500,00                            

6171 2212 720  přestupky 335 802,94                          

6171 2212 720  pokuty na místě nezaplacené 44 154,00                            

6171 2212 720  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 450,0                         450,0                         433 456,94                          96,3

2299 2212 730  přestupky 2 084 790,25                       

2299 2212 730  blokové pokuty 55 600,00                            

2299 2212 730  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 1 800,0                      1 800,0                      2 140 390,25                       118,9

2169 2212 740  blokové pokuty 24 500,00                            

2169 2212 740  pořádkové pokuty 1 000,00                              

2169 2212 740  přestupky 3 500,00                              

2169 2212 740  Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 40,0                           40,0                           29 000,00                            72,5

2169 2212 820  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 200,0                         200,0                         123 300,00                          61,7

3769 2212 830  pokuty 31 800,00                            

3769 2212 830  50% obec 1 000,00                              

3769 2212 830  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 25,0                           25,0                           32 800,00                            131,2

6171 2212 840  přestupky 9 800,00                              

6171 2212 840  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 50,0                           50,0                           9 800,00                              19,6

5311 2212 900  blokové pokuty 1 504 300,00                       

5311 2212 900  pokuty na místě nezaplacené 453 723,64                          

5311 2212 900  Městská policie 950,0                         1 200,0                      1 958 023,64                       163,2

 Přijaté sankční platby - celkem 3 639,0                 3 889,0                 5 016 966,83                 129,0

          S p r á v n í   p o p l a t k y 
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1014 5 230
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
100,0                      100,0                      92 755,00                          92,8

1014 5 520
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
-                             30,0                        9 307,00                            31,0

1014 5 840
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
30,0                        30,0                        -                                      0,0

1031 5 520  Pěstební činnost 10,0                        10,0                        9 365,70                            93,7

1032 5 520  Podpora ostatních produkčních činností 350,0                      350,0                      347 802,00                        99,4

1037 5 520  Celospolečenské funkce lesů 2 266,5                   2 835,1                   564 394,00                        19,9

1037 5 840  Celospolečenské funkce lesů -                             235,9                      235 815,00                        100,0

1069 5 840  Ostatní správa v zemědělství 20,0                        20,0                        4 840,00                            24,2

1  ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 776,5          3 611,0          1 264 278,70          35,0

5 141  Kulturní a informační služby města Přerova 16 066,2                 15 600,4                 15 600 400,00                   100,0

6 141  Kulturní a informační služby města Přerova -                             93,5                        93 500,00                          100,0

2141 5 120  Vnitřní obchod (marketing a propagace) 320,0                      401,8                      169 466,00                        42,2

2143 5 120  Cestovní ruch 257,6                      257,6                      194 923,00                        75,7

2169 5 820  Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0                      108,0                      10 798,00                          10,0

2212 5 011  Silnice 700,0                      700,0                      424 064,00                        60,6

2212 5 550  Silnice 4 580,3                   9 281,1                   4 656 387,10                     50,2

2212 6 550  Silnice 516,5                      1 496,4                   852 698,06                        57,0

2219 5 120  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10,0                        182,0                      180 297,00                        99,1

2219 5 550  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 989,5                   8 336,0                   3 143 815,99                     37,7

2219 6 550  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 447,3                      1 237,9                   441 787,42                        35,7

2221 5 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 28,0                        28,0                        714,00                               2,5

2221 6 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 610,0                      1 401,7                   522 598,25                        37,3

2221 5 730
 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace městské dopravy,

 příspěvek na provoz příměstské dopravy)
24 798,0                 3 998,8                   3 739 842,00                     93,5

2223 5 730  Bezpečnost silničního provozu 109,0                      109,0                      71 713,00                          65,8

2292 5 730  Dopravní obslužnost -                             21 380,0                 21 191 382,00                   99,1

2321 5 520  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 660,0                      801,2                      675 091,80                        84,3

2331 5 130  Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 124,8                      156,3                      135 406,20                        86,6

2333 5 520  Úpravy drobných vodních toků -                             44,2                        -                                      0,0

2369 5 840  Ostatní správa ve vodním hospodářství 30,0                        20,4                        10 820,00                          53,0

2  PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 52 347,2        65 634,3        52 115 703,82        79,4

3111 5 011  Mateřské školy 673,0                      673,0                      666 358,00                        99,0

3111 5 360  Mateřské školy 106,0                      106,0                      102 246,08                        96,5

3111 5 610  Mateřské školy 10 772,5                 22 415,8                 22 386 233,70                   99,9

3111 6 610  Mateřské školy -                             846,5                      845 818,00                        99,9

3113 5 610  Základní školy 20 885,9                 29 519,4                 29 075 419,78                   98,5

3113 6 610  Základní školy -                             100,0                      99 995,00                          100,0

3113 5 611  Základní školy (ozdravné pobyty) 1 330,0                   1 930,2                   1 930 158,00                     100,0

3113 5 612  Základní školy (projekt MAP) 250,0                      2 069,0                   1 652 806,90                     79,9

3113 5 3XX  Základní školy (projekt MAP) -                             80,5                        80 173,00                          99,6

3141 5 610  Školní stravování 6 190,8                   6 195,1                   6 195 100,00                     100,0

3314 5 610  Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 13 023,7                 14 851,1                 14 851 039,00                   100,0

3314 6 610  Činnosti knihovnické (Městská knihovna) -                             112,0                      89 889,00                          80,3

3316 5 110  Vydavatelská činnost -                             232,0                      190 433,00                        82,1

3319 5 110  Ostatní záležitosti kultury 2 229,8                   2 626,0                   2 213 523,92                     84,3

3319 5 120  Ostatní záležitosti kultury 93,0                        93,0                        49 047,43                          52,7

3319 5 510  Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 55,0                        55,0                        5 386,00                            9,8

3322 5 110  Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 54,0                        54,0                        52 793,00                          97,8

3322 5 51X  Zachování a obnova kulturních památek (zámek, TGM 8) 435,0                      470,8                      416 890,76                        88,5

3322 5 830  Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 64,1                        68,1                        32 570,00                          47,8

3326 5 5XX
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

 a historického povědomí (kaple, sochy, čestné hroby aj.)
640,0                      652,6                      274 445,06                        42,1

3326 6 5XX
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

 a historického povědomí (kaple, sochy, čestné hroby aj.)
-                             186,0                      64 100,00                          34,5

Rozpočet statutárního města Přerova 2017 - výdaje
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3341 5 120  Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 460,0                   2 460,0                   2 460 000,00                     100,0

3341 5 520  Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 150,0                      183,0                      182 822,59                        99,9

3349 5 120  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 029,0                   1 115,0                   1 112 856,05                     99,8

3392 5 510  Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 765,0                      900,9                      559 995,75                        62,2

3399 5 120  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 630,0                      630,0                      621 244,00                        98,6

3399 5 360  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80,0                        80,0                        79 901,00                          99,9

3412 5 242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.) 13 625,0                 13 625,0                 13 625 000,00                   100,0

3412 5 510  Sportovní zařízení v majetku obce 400,0                      509,7                      338 765,69                        66,5

3412 6 510  Sportovní zařízení v majetku obce -                             429,6                      68 305,66                          15,9

3419 5 110  Ostatní tělovýchovná činnost 1,0                          1,0                          1 000,00                            100,0

3419 5 900  Ostatní tělovýchovná činnost 15,0                        -                             -                                      -

3421 5 520  Využití volného času dětí a mládeže 2 340,3                   2 340,8                   1 568 823,38                     67,0

3421 6 520  Využití volného času dětí a mládeže 65,0                        1 787,4                   1 719 984,00                     96,2

3549 5 620  Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 18,0                        18,0                        17 060,19                          94,8

3549 5 900  Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 80,0                        80,0                        79 928,50                          99,9

3612 5 01X  Bytové hospodářství 7 500,0                   7 500,0                   7 395 994,00                     98,6

3612 5 220  Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 30,0                        30,0                        5 384,32                            17,9

3612 5 360  Bytové hospodářství 1 000,0                   1 000,0                   955 450,93                        95,5

3612 5 520  Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 80,0                        92,8                        80 327,00                          86,6

3612 5 540  Bytové hospodářství 30 114,0                 31 332,0                 29 466 188,34                   94,0

3613 5 510  Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 66,0                        305,0                      131 175,89                        43,0

3613 5 540  Nebytové hospodářství 4 197,0                   4 847,5                   4 270 909,26                     88,1

3613 6 540  Nebytové hospodářství -                             508,0                      507 754,72                        100,0

3631 5 520  Veřejné osvětlení 8 330,0                   7 804,3                   7 121 686,40                     91,3

3631 6 520  Veřejné osvětlení 780,0                      2 209,6                   1 768 930,60                     80,1

3632 5 5XX  Pohřebnictví -                             605,3                      69 895,21                          11,5

3632 5 620  Pohřebnictví 120,0                      120,0                      78 269,00                          65,2

3635 5 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 20,0                        20,0                        13 320,00                          66,6

3635 6 430  Územní plánování (studie a ÚPD) -                             2 116,4                   300 080,00                        14,2

3636 5 110  Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 133,0                      133,0                      131 982,00                        99,2

3639 5 023  Komunální služby a územní rozvoj j. n. (správa dotací) 20,0                        20,0                        -                                      0,0

3639 5 120  Komunální služby a územní rozvoj j. n. -                             41,0                        36 000,00                          87,8

3639 5 360  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 255,0                      270,0                      262 994,14                        97,4

3639 5 410  Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 316,0                      1 066,0                   519 939,00                        48,8

3639 6 410  Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 510,0                      639,8                      511 588,00                        80,0

3639 5 51X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 8 991,0                   10 162,2                 6 502 623,38                     64,0

3639 6 51X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. -                             305,6                      305 462,08                        100,0

3639 5 52X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 850,0                      632,0                      561 782,38                        88,9

5 522  Komunální služby 100 041,4               103 041,4               103 032 533,00                 100,0

3639 5 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 2 150,0                   2 564,0                   2 025 967,44                     79,0

3639 6 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 1 540,0                   3 855,4                   2 376 510,00                     61,6

3716 5 830  Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 120,0                      120,0                      107 081,00                        89,2

3722 5 110  Sběr a svoz komunálních odpadů (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 133,0                      133,0                      130 938,00                        98,4

3722 5 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 100,0                      656,0                      590 222,41                        90,0

3722 6 520  Sběr a svoz komunálních odpadů -                             162,0                      131 900,00                        81,4

3722 5 830  Sběr a svoz komunálních odpadů 105,0                      55,0                        7 000,00                            12,7

3725 5 520  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 3 200,0                   1 560,0                   228 565,50                        14,7

3725 6 520  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 1 000,0                   2 369,3                   158 152,70                        6,7

3729 5 520  Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 100,0                      200,0                      176 072,00                        88,0

3741 5 830  Ochrana druhů a stanovišť 100,0                      70,0                        47 036,00                          67,2

3745 5 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 10 779,5                 13 499,8                 9 205 934,25                     68,2

3745 6 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 215,1                      951,9                      284 540,00                        29,9

3792 5 830  Ekologická výchova a osvěta 100,0                      95,2                        30 481,00                          32,0

3900 5 360  Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10,0                        10,0                        7 990,80                            79,9

3  SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 261 467,1      308 600,0      283 248 773,19      91,8

5 625  Sociální služby města Přerova 25 556,9                 51 668,3                 51 668 064,00                   100,0

6 625  Sociální služby města Přerova -                             100,0                      100 000,00                        100,0

4329 5 62X  Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 40,0                        40,0                        36 970,00                          92,4

4339 5  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstouni) 50,0                        50,0                        -                                      0,0
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4341 5
 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně

 nepřizpůsobivým (městský sociální šatník)
49,0                        49,0                        36 654,90                          74,8

4341 5 636  Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 10,0                        30,0                        24 144,00                          80,5

4349 5 62X  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 345,0                      369,2                      335 799,50                        91,0

4349 5 01X  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) -                             264,0                      207 813,00                        78,7

4349 5 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) -                             264,0                      187 174,85                        70,9

4349 6 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) -                             48,6                        48 521,00                          99,8

4349 5 624  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) 40,0                        -                             -                                      -

4349 5  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (APK, manažer) 2 912,0                   3 233,2                   3 081 167,09                     95,3

4351 5 540  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 764,0                   10 749,2                 8 370 686,94                     77,9

4351 6 540  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 150,0                      1 012,6                   941 135,95                        92,9

4379 5 120  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence -                             32,0                        30 989,00                          96,8

4379 5 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0                          2,0                          -                                      0,0

4379 5 635  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 61,0                        138,4                      138 312,00                        99,9

4399 5 620  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) 5,0                          5,0                          3 946,00                            78,9

4  SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 35 984,9        68 055,5        65 211 378,23        95,8

5212 5 130  Ochrana obyvatelstva 202,1                      202,1                      190 988,35                        94,5

5219 5 900  Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 35,0                        50,0                        49 949,00                          99,9

5279 5 130  Záležitosti krizového řízení j. n. 308,3                      308,3                      255 096,98                        82,7

5311 5 011  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 29 602,0                 30 044,0                 29 744 102,50                   99,0

5311 5 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 450,0                      593,0                      458 361,20                        77,3

5311 5 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 175,5                   2 630,7                   2 470 337,45                     93,9

5311 6 900  Bezpečnost a veřejný pořádek -                             504,8                      504 750,00                        100,0

5512 5 130  Požární ochrana - dobrovolná část 129,8                      129,8                      118 845,00                        91,6

5512 5 360  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 774,0                      810,5                      800 284,88                        98,7

5512 6 360  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) -                             41,4                        41 313,00                          99,8

5512 5 510  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 778,7                      854,2                      616 839,80                        72,2

5512 6 510  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) -                             48,7                        -                                      0,0

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 34 455,4        36 217,5        35 250 868,16        97,3

6112 5 011  Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 8 200,0                   8 971,2                   8 705 744,00                     97,0

6112 5 110  Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 003,0                   1 020,0                   924 914,84                        90,7

6112 5 360  Zastupitelstva obcí 18,0                        18,0                        15 282,96                          84,9

6114 5 011  Volby do Parlamentu ČR -                             1 010,0                   972 482,00                        96,3

6114 5 360  Volby do Parlamentu ČR -                             582,0                      551 481,05                        94,8

6118 5 011  Volba prezidenta republiky -                             70,8                        55 427,00                          78,3

6171 5 01X  Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 155 970,1               155 928,1               154 076 097,68                 98,8

6171 5 014  Činnost místní správy 200,0                      903,0                      178 851,00                        19,8

5 022  Veřejné zakázky 300,0                      505,0                      166 332,93                        32,9

6 022  Veřejné zakázky -                             697,5                      573 540,00                        82,2

6171 5 023  Činnost místní správy (správa dotací) -                             167,5                      159 469,00                        95,2

6171 5 1XX  Činnost místní správy (služby) 265,0                      265,0                      257 532,60                        97,2

6171 5 2XX  Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 720,0                      795,0                      443 110,28                        55,7

6171 5 35X  Činnost místní správy (informatika, GIS) 6 775,6                   8 661,9                   6 777 274,69                     78,2

6171 6 35X  Činnost místní správy (informatika, GIS) 870,0                      2 732,3                   1 392 850,86                     51,0

6171 5 360  Činnost místní správy (správa) 16 228,0                 17 148,2                 14 697 317,99                   85,7

6171 6 360  Činnost místní správy (správa) 150,0                      1 301,3                   924 700,10                        71,1

6171 5 621  Činnost místní správy (SPOD) 100,0                      100,0                      38 301,00                          38,3

6171 5 7XX  Činnost místní správy 33,0                        33,0                        15 060,00                          45,6

5 210  Úroky z úvěrů 1 800,0                   1 800,0                   728 512,18                        40,5

6310 5 2XX  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 403,0                      403,0                      293 944,90                        72,9

6320 5 500  Pojištění funkčně nespecifikované 6 450,0                   6 610,0                   6 515 193,00                     98,6

6330 5 011  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 3 580,0                   3 580,0                   3 580 000,00                     100,0

6399 5 2XX  Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 28 330,0                 25 597,8                 25 117 850,60                   98,1

6402 5  Finanční vypořádání minulých let -                             236,8                      236 771,75                        100,0

6409 5 110  Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 280,0                      280,0                      275 165,20                        98,3

6409 5 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 103,0                 146 738,3               -                                      0,0

6409 5 230  Ostatní činnosti j. n. -                             799,1                      799 005,00                        100,0

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 244 778,7      386 954,8      228 472 212,61      59,0
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sk. par. tř. orj.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2017

v Kč 
%

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 18 007,5        23 841,3        20 264 287,00        85,0

 Projektové dokumentace 3 604,0          39 937,5        10 979 774,79        27,5

 Akce nad 500 tis. Kč 66 199,2        406 025,6      92 002 976,01        22,7

 C E L K E M 719 620,5      1 338 877,5   788 810 252,51      58,9

8 210  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 39 650,0                 227 544,6               227 544 525,88                 100,0

8  Financování - financování z tuzemska 39 650,0        227 544,6      227 544 525,88      100,0

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 759 270,5      1 566 422,1   1 016 354 778,39   64,9

 SOCIÁLNÍ FOND

6171 5 013  Činnost místní správy 4 265,0                   5 295,2                   4 656 543,18                     87,9

4 265,0              5 295,2              4 656 543,18               87,9

 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 5 245  Podpora individuální bytové výstavby (bankovní poplatky) 2,0                          1,0                          538,40                               53,8

8 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 431,0                      424,0                      -                                      0,0

433,0                 425,0                 538,40                         0,1

 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

1014 5 523
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
10,1                        16,1                        13 064,00                          81,1

10,1                   16,1                   13 064,00                    81,1

 C E L K E M   V Ý D A J E 763 978,6      1 572 158,4   1 021 024 923,97   64,9

 z toho:  konsolidace 3 580,0              3 580,0              3 580 000,00               100,0

 financování (včetně zaokrouhlení) 40 081,0            227 969,0          227 544 525,88           99,8

 výdaje po konsolidaci (FIN 2-12M) 720 317,6      1 340 609,4   789 900 398,09      58,9
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par. tř. orj.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2017

v Kč 
%

3419 5 610  Sport 10 800,0                    10 993,5                    10 993 500,00                     100,0

3429 5 610  Volný čas 404,0                         264,0                         264 000,00                          100,0

4349 5 620  Sociální věci a zdravotnictví 3 384,0                      3 349,0                      3 349 000,00                       100,0

3392 5 110  Kultura 2 030,0                      2 030,0                      2 030 000,00                       100,0

3322 5 830  Zachování a obnova kulturních památek 150,0                         150,0                         150 000,00                          100,0

3792 5 830  Ekologická výchova a osvěta 450,0                         454,8                         454 750,00                          100,0

 DOTAČNÍ PROGRAMY 17 218,0           17 241,3           17 241 250,00          100,0

1098 5 110  Ostatní výdaje na zemědělství -                               150,0                         150 000,00                          100,0

2221 5 730  Jízdné pro seniory nad 70 let 500,0                         500,0                         352 650,00                          70,5

2331 6 023  Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských  toků -                               3 900,0                      500 000,00                          12,8

3122 5 610  Střední odborné školy -                               5,0                             5 000,00                              100,0

3299 5 610  Ostatní záležitosti vzdělávání -                               1,0                             1 000,00                              100,0

3319 5 110  Ostatní záležitosti kultury -                               65,0                           65 000,00                            100,0

3322 5 830  Zachování a obnova kulturních památek -                               280,0                         280 000,00                          100,0

3392 5 141  Zájmová činnost v kultuře -                               620,0                         620 000,00                          100,0

3419 5 610  Ostatní tělovýchovná činnost (individuální dotace) -                               30,0                           30 000,00                            100,0

3419 6 610  Ostatní tělovýchovná činnost (individuální dotace) -                               340,0                         340 000,00                          100,0

3429 5 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace -                               35,0                           35 000,00                            100,0

3429 5 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace -                               5,0                             5 000,00                              100,0

3639 5 410  Komunální služby a územní rozvoj j. n. -                               131,4                         131 373,00                          100,0

3792 5 830  Ekologická výchova a osvěta (individuální dotace) -                               82,7                           82 700,00                            100,0

4349 5 620  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám  obyvatelstva -                               103,9                         103 914,00                          100,0

5279 5 1XX  Záležitosti krizového řízení j. n. 7,5                             321,4                         321 400,00                          100,0

6409 5 210  Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 282,0                         29,6                           -                                       0,0

 OSTATNÍ DOTACE A DARY 789,5                6 600,0             3 023 037,00            45,8

 C E L K E M 18 007,5           23 841,3           20 264 287,00          85,0

 DOTAČNÍ PROGRAMY, OSTATNÍ DOTACE A DARY
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par. tř. orj. org.

 rozpočet

v tis. Kč 

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost k 31. 12. 2017

v Kč 
%

5 025  Projektové dokumentace (investice) -                           1 407,2                  481 641,00                     34,2

6 025  Projektové dokumentace (investice) 3 324,0                 26 905,2                6 689 644,79                  24,9

5 023  Projektové dokumentace (správa dotací) 100,0                    74,6                       74 616,00                       100,0

6 023  Projektové dokumentace (správa dotací) 180,0                    907,4                     522 720,00                     57,6

5 410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) -                           1,6                         1 360,00                         85,0

6 410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) -                           6 190,1                  1 228 660,00                  19,8

6 026  Projektové dokumentace (ITI) -                           3 751,4                  1 682 263,00                  44,8

6 550  Projektové dokumentace (doprava) -                           700,0                     298 870,00                     42,7

 C E L K E M 3 604,0             39 937,5           10 979 774,79          27,5

6 021
 akce obsažené v upraveném rozpočtu roku 2016 -

 financování do doby převedení nedočerpaných zdrojů
5 000,0                 -                           -                                  -

1032 5 520 500360
 LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - 

 jamková, vylepšování, strojní příprava půdy
-                           7 490,5                  5 109 699,10                  68,2

1037 5 520 500385  Opravy lesních cest LHC Přerov 2 -                           1 300,0                  482 548,00                     37,1

2212 5 021 500137  Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova 5 050,0                 -                           -                                  -

2212 6 021 500137  Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova -                           3 350,0                  3 197 841,35                  95,5

2212 5 021 500343  Oprava místní komunikace, ul. Kratochvílova 2 500,0                 -                           -                                  -

2212 5 550 500374  Oprava komunikace, ul. Čechova 3 000,0                 2 920,0                  2 498 521,78                  85,6

2212 5 550 500375  Oprava opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 1 290,0                 1 290,0                  -                                  0,0

2212 5 550 500136  Rekonstrukce komunikace v ulicích Nová a Martinská v Henčlově 2 700,0                 1 800,0                  1 771 137,08                  98,4

2212 6 021 500134  Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku za ul. Žižkova -                           2 085,0                  2 010 318,94                  96,4

2212 6 021 500363  Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská -                           104 180,0              2 242 832,25                  2,2

2219 6 021 500256  Mimoúrovňové křížení Předmostí - smíšená stezka -                           7 200,0                  -                                  0,0

2219 5 021 500379  Kopaniny - stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem 1 300,0                 1 300,0                  930 657,46                     71,6

2219 6 021 500320  Regenerace sídliště Předmostí - 12. etapa 9 000,0                 9 000,0                  5 331 857,73                  59,2

2219 5 550 500380
 Oprava chodníku tř. 17. listopadu a část ul. Dvořákova

 (ITI chodníky)
1 400,0                 -                           -                                  -

2219 6 021 500380
 Oprava chodníku tř. 17. listopadu a část ul. Dvořákova

 (ITI chodníky)
-                           7 200,0                  -                                  0,0

2219 5 550 500381  Oprava chodníku ul. Dvořákova 1 400,0                 1 400,0                  1 399 979,82                  100,0

2219 5 550 500376  Oprava chodníku na ul. Jižní čtvrť III a ul. Durychova 850,0                    790,0                     -                                  0,0

2219 6 021 500258  Cyklostezka a chodník Velká Dlážka -                           7 200,0                  5 824 054,56                  80,9

2219 6 021 500245  Regenerace sídliště Předmostí - 10. etapa -                           70,0                       33 880,00                       48,4

2219 5 110 500334  Plán udržitelné mobility města Přerova -                           575,9                     358 605,00                     62,3

2219 6 410 500334  Plán udržitelné mobility města Přerova -                           1 600,0                  1 573 000,00                  98,3

2219 6 550 500372  Rekonstrukce chodníku na ul. Vsadsko (ITI chodníky) -                           1 587,0                  1 336 012,26                  84,2

2219 6 021 500327  Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov (ITI chodníky) -                           1 430,0                  1 390 918,13                  97,3

2219 6 021 500419  Rekonstrukce chodníku - ul. Tršická, Penčice (ITI chodníky) -                           750,0                     626 618,16                     83,5

2219 6 021 500420  Rekonstrukce zastávky MAD - ul. Jabloňová, Čekyně (ITI chodníky) -                           370,0                     356 134,54                     96,3

2221 6 550 500438  Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov - Předmostí -                           730,0                     43 839,00                       6,0

2331 6 520 500421  Kontejner na mobilní protipovodňové hrazení -                           1 177,0                  -                                  0,0

3113 5 021 500342  ZŠ B. Němcové - výměna střešní krytiny -                           3 000,0                  2 897 822,38                  96,6

3113 6 021 500252  Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem - energetická opatření -                           2 000,0                  1 758 927,32                  87,9

3113 6 021 500390  Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 (ITI) -                           8 100,0                  -                                  0,0

3113 6 021 500391  Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) -                           11 400,0                -                                  0,0

3113 6 021 500392  Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) -                           13 750,0                -                                  0,0

3113 6 021 500393  Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 16 000,0                -                                  0,0

3113 6 021 500395  Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8 (ITI) -                           15 400,0                -                                  0,0

3113 6 021 500396  Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) -                           9 750,0                  -                                  0,0

3113 6 021 500397  Modernizace ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (ITI) -                           7 700,0                  -                                  0,0
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3313 6 021 500387  Stavební úpravy kina Hvězda 8 203,4                 8 109,9                  -                                  0,0

3316 5 110 500359  Publikace Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova -                           415,1                     354 529,50                     85,4

3322 5 021 500127
 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově – 

 oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu
-                           1 380,0                  1 358 248,00                  98,4

3322 6 021 500233  Energetická opatření Městského domu v Přerově -                           12 288,0                11 928 671,41                97,1

3322 6 021 500275  Prezentace archeologických nálezů v Přerově -                           179,3                     138 751,28                     77,4

3322 6 021 500311  Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor zámku v Přerově -                           132,0                     10 890,00                       8,3

3412 6 021 500368
 Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody 

 na koupališti Penčice
-                           4 158,0                  123 353,94                     3,0

3412 6 021 500417  Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská -                           350,0                     -                                  0,0

3612 5 540 500322  Opravy volných bytů na Jižní čtvrti a nám. Fr. Rasche -                           2 545,0                  -                                  0,0

3612 5 540 500337  Opravy volných bytů u více domů 2017 1 800,0                 550,0                     546 924,59                     99,4

3612 5 540 500339  Nám. Fr. Rasche 3 - oprava střechy včetně komínů a oplechování 1 600,0                 2 159,0                  -                                  0,0

3612 5 540 500377  Oprava elektroinstalace společných prostor - Jižní čtvrť II/13 970,0                    -                           -                                  -

3612 5 540 500378  Oprava střechy včetně komínů a oplechování - gen. Štefánika 7 2 200,0                 3 224,0                  -                                  0,0

3612 5 540 500369  Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. Rasche 3 -                           1 258,6                  117 711,70                     9,4

3612 5 540 500370
 Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

 - nám. Fr. Rasche 3, 7 a Husova 7, 9
-                           1 541,0                  1 540 351,04                  100,0

3612 5 540 500431
 Oprava elektroinstalace společných prostor

 u více bytových domů
-                           2 101,0                  -                                  0,0

3612 5 540 500440

 

 Oklepání fasád u domů Gen. Štefánika 4 a 7, nám. 

 Fr. Rasche 3 a Jižní čtvrť I/21 - 24
-                           2 060,0                  -                                  0,0

3631 6 021 500344  Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc -                           990,0                     705 290,00                     71,2

3631 6 520 500425
 Rekonstrukce veřejného osvětlení v Předmostí – 

 ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy
-                           886,5                     -                                  0,0

3639 6 530 500428  Převod pozemků pod zimním stadionem -                           4 000,0                  4 000 000,00                  100,0

3639 6 530 500435  Převod pozemků na Laguně -                           3 062,0                  3 061 653,00                  100,0

3639 6 530 500436  Převod pozemků před nádražím, ul. Husova -                           3 260,0                  -                                  0,0

3639 6 530 500442  Převod pozemků okolo budovy Čechova 43 -                           2 600,0                  -                                  0,0

3729 5 520 500409  Likvidace černé skládky na ul. Škodova -                           622,0                     621 712,00                     100,0

3745 5 021 500348  Revitalizace parku na nám. Fr. Rasche 1 500,0                 2 800,0                  2 305 458,78                  82,3

3745 5 520 500384  Náhradní výsadby 5 000,0                 5 000,0                  -                                  0,0

3745 5 021 500324
 Odstranění stavby vodního prvku - kašny u restaurace

 Haná vč. úprav
-                           177,0                     -                                  0,0

3745 5 021 500333  Odbahnění jezírka u ORNIS -                           900,0                     727 158,07                     80,8

3745 5 021 500382  Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově -                           4 000,0                  3 385 278,00                  84,6

3745 5 520 500294  Obnova zámeckého parku v Pavlovicích -                           162,0                     95 325,62                       58,8

4351 5 540 500341
 DPS U Žebračky 18 - výměna rozvodů vody

 a zařizovacích předmětů
-                           560,0                     -                                  0,0

4351 6 021 500347  Zateplení DPS U Žebračky 18 -                           25 800,0                7 209 803,89                  27,9

4351 6 021 500270  DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření -                           14 600,0                -                                  0,0

5311 6 900 500422  Modernizace MKDS -                           602,4                     602 334,00                     100,0

6171 5 350 500190
 Zajištění přenosu dat a informací v územní

 samosprávě města Přerova (IOP 09)
9 015,8                 11 264,9                9 015 710,00                  80,0

6171 5 350 500403  Webový portál -                           1 210,0                  -                                  0,0

6171 5 350 500404  Tiskové řešení pro magistrát -                           142,6                     142 498,23                     99,9

6171 6 350 500404  Tiskové řešení pro magistrát -                           1 554,4                  1 453 215,77                  93,5

6171 5 350 500383  Modernizace agendových informačních systémů magistrátu -                           363,0                     -                                  0,0

6171 6 350 500383  Modernizace agendových informačních systémů magistrátu -                           19 662,5                17 998,75                       0,1

6171 5 360 500388  Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a 2 420,0                 -                           -                                  -

6171 5 021 500388  Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a -                           3 760,0                  22 385,00                       0,6

6171 5 350 500424  Přechod na Windows Server 2016 -                           1 355,0                  1 342 518,58                  99,1

6171 5 012 500424  Přechod na Windows Server 2016 -                           345,0                     -                                  0,0

 C E L K E M 66 199,2           406 025,6         92 002 976,01          22,7
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3XX  Magistrát - provoz 25 068,6        31 201,3        25 022 591,54       80,2

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 164 681,1      165 097,2      164 819 567,68     99,8

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 41 450,0        229 344,6      227 544 525,88     99,2

141  Kulturní a informační služby města Přerova 16 066,2        15 693,9        15 600 400,00       99,4

242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.) 13 625,0        13 625,0        13 625 000,00       100,0

522  Komunální služby 100 041,4      103 041,4      103 032 533,00     100,0

61X  Školská zařízení 39 429,2        63 076,0        62 185 531,38       98,6

610  Městská knihovna 13 023,7        14 963,1        14 940 928,00       99,9

625  Sociální služby města Přerova 25 556,9        51 768,3        51 668 064,00       99,8

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 18 007,5        23 841,3        20 264 287,00       85,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2017
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 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost 

v Kč 
%

2141 2122 141  Odvody příspěvkových organizací 91,1                     91 100,00              100,0

3313 2122 141  Odvody příspěvkových organizací 208,9                   208 900,00            100,0

3392 2122 141  Odvody příspěvkových organizací 174,8                   217 694,00            124,5

 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 474,8               517 694,00        109,0

4339 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 26,0                     25 960,00              99,8

4350 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 506,1                   506 054,00            100,0

4351 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 19,6                     19 526,00              99,6

4356 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 33,1                     33 040,00              99,8

4357 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 531,0                   530 984,00            100,0

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 1 115,8            1 115 564,00     100,0

3314 2122 610  Odvody příspěvkových organizací 0,8                       816,00                   102,0

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 0,8                   816,00               102,0

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU

VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY

příloha č. 4/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

___________________________________________________________________________________

par. orj.

 upravený rozpočet

v tis. Kč 

 skutečnost 

v Kč 
%

2141 141  Vnitřní obchod (příspěvek na provoz) 5 621,2                5 621 200,00             100,0

2141 141  Vnitřní obchod (odpisy nemov. majetku) 91,1                     91 100,00                  100,0

2141 141  Vnitřní obchod 5 712,3                5 712 300,00             100,0

3313 141
 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování

 audiovizuálních archiválií (příspěvek na provoz, investice)
2 063,1                2 063 100,00             100,0

3313 141
 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování

 audiovizuálních archiválií (odpisy nemov. majetku)
208,9                   208 900,00                100,0

3313 141  Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 2 272,0                2 272 000,00             100,0

3319 141  Ostatní záležitosti kultury 2 986,3                2 986 300,00             100,0

3319 141  Ostatní záležitosti kultury (oslavy) 2 986,3                2 986 300,00             100,0

3392 141  Zájmová činnost v kultuře (příspěvek na provoz) 4 605,3                4 605 300,00             100,0

3392 141  Zájmová činnost v kultuře (odpisy nemov. majetku) 118,0                   118 000,00                100,0

3392 141  Zájmová činnost v kultuře 4 723,3                4 723 300,00             100,0

 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 15 693,9          15 693 900,0        100,0

4339 625
 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 (příspěvek na provoz, investice)
5 706,6                5 706 600,00             100,0

4339 625
 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 (odpisy nemovitého majetku)
26,0                     25 960,00                  99,8

4339 625  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 732,6                5 732 560,00             100,0

4350 625  Domovy pro seniory (příspěvek na provoz, investice) 9 353,6                9 353 600,00             100,0

4350 625  Domovy pro seniory (odpisy nemovitého majetku) 506,1                   506 054,00                100,0

4350 625  Domovy pro seniory 9 859,7                9 859 654,00             100,0

4351 625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

 samostatného bydlení (příspěvek na provoz)
22 560,9              22 560 900,00           100,0

4351 625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

 samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku)
19,6                     19 526,00                  99,6

4351 625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

 samostatného bydlení
22 580,5              22 580 426,00           100,0

4356 625  Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz) 3 957,8                3 957 800,00             100,0

4356 625  Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého maj.) 33,1                     33 040,00                  99,8

4356 625  Denní stacionáře a centra denních služeb 3 990,9                3 990 840,00             100,0

4357 625
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

 se zvláštním režimem (příspěvek na provoz)
9 073,6                9 073 600,00             100,0

4357 625
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

 se zvláštním režimem (odpisy nemovitého majetku)
531,0                   530 984,00                100,0

4357 625
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

 se zvláštním režimem (pro seniory)
9 604,6                9 604 584,00             100,0

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 51 768,3          51 768 064,00      100,0

3314 610  Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice, dotace) 13 796,5              13 774 346,00           99,8

3314 610  Činnosti knihovnické (regionální funkce) 1 166,6                1 166 582,00             100,0

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 14 963,1          14 940 928,00      99,9

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE

příloha č. 4/2



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek fondu k 01.01.2017 1 030 219,51             

 

 

 Příjmy:

 Převod přídělu z rozpočtu města 3 580 000,00              

 Příjmy z úroků 167,75                        

 Příjmy z chaty Svrčov 93 670,00                   

 Splátky půjček 673 189,00                 

 Příjmy celkem 4 347 026,75             

 Výdaje:

 Bankovní poplatky 1 190,00                     

 Chata Svrčov 134 395,18                 

 Pohoštění 17 500,00                   

 Zájezdy, sportovní akce, volnočasové poukázky 461 750,00                 

 Příspěvek na stravování 1 535 808,00              

 Peněžité dary a penzijní připojištění 2 505 900,00              

 Výdaje celkem 4 656 543,18             

 Zůstatek fondu k 31.12.2017 720 703,08                 

Sociální fond

(v Kč)

příloha č. 5/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek fondu k 01.01.2017 7 159 840,67              

 Příjmy:

 Úroky 23 824,11                    

 Z toho:  úroky ze zápůjček 18 711,70                    

              úroky z prodlení 91,00                           

              běžné úroky 248,79                         

              úroky ze zhodnocení 4 772,62                      

 Splátky zápůjček 397 780,70                  

 Převod volných finanční prostředků ze zhodnocení 5 000 000,00               

 Celkem příjmy 5 421 604,81              

 Výdaje:

 Bankovní poplatky 538,40                         

 Převod volných finanční prostředků ke zhodnocení 5 000 000,00               

 Celkem výdaje 5 000 538,40              

 Zůstatek fondu k 31.12.2017 7 580 907,08              

(v Kč)

Fond oprav, modernizací

a rozšiřování bytového fondu

příloha č. 5/2



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek fondu k 01.01.2017 42 949,51                          

 Příjmy:

 Přijaté dary 28 869,00                           

 Příjmy z úroků 4,25                                    

 Příjmy celkem 28 873,25                          

 Výdaje:

 Nákup čipů pro označení psů 12 064,00                           

 Operace psa 1 000,00                             

 Výdaje celkem 13 064,00                          

 Zůstatek fondu k 31.12.2017 58 758,76                          

Fond Útulek pro zvířata

(v Kč)

 * k 01.01.2018 byl účet fondu Útulek pro zvířata převeden na Technické služby města 

   Přerova, s. r. o.

příloha č. 5/3



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

 Zůstatek účtu k 01.01.2017 1 949 541,50                         

 Příjmy:

 Prostředky nesvéprávných osob (opatrovnictví) 6 845 280,00                          

 Převody z depozitní pokladny na účet

 (snížení stavu POK)
126 832,00                             

 Kauce za dopravní přestupek 10 000,00                               

 Přijaté jistoty na veřejné zakázky a na úroky z nich 3 713 364,82                          

 Deponované mzdy - OSPOD za 12/2017 1 416 560,00                          

 Nálezné 13 607,00                               

 Přijaté úroky 552,26                                    

 Nevyzvednuté odměny za volby (složenky) 6 885,00                                 

 Příjmy celkem 12 133 081,08                       

 Výdaje: 

 Prostředky nesvéprávných osob - úhrada potřeb 6 296 624,00                          

 Vyplacené deponované mzdy 771 180,00                             

 Výplata - exekuce na plat 13 996,00                               

 Vrácení jistot včetně úroků - veřejné zakázky 3 327 364,82                          

 Převod přijatých úroků na příjmový účet 552,26                                    

 Typizované poukázky (zásoba) 3 900,00                                 

 Převod z účtu do depozitní pokladny 4 677,00                                 

 Výdaje celkem 10 418 294,08                       

 Zůstatek účtu k 31.12.2017 3 664 328,50                         

(v Kč)

Běžný účet cizích prostředků

příloha č. 6/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

 Československá obchodní banka, a. s.

 Zůstatek účtu k 01.01.2017
 (z toho zůstatek pokladny činil 30 000 Kč)

Příjmy:

Vložené jistoty - pokladna 150 461,00                            

Vložené jistoty - účet 7 614,00                                 

Refundace poplatky banky - náhrada z výdajů města 2 457,00                                 

Úroky z jistot banka 714,48                                    

Příjmy celkem 161 246,48                            

Výdaje: 

Vypořádané jistoty - účet 86 618,46                               

Vypořádané jistoty - pokladna 48 920,00                               

Poplatky za vedení účtu 2 189,00                                 

Převod zůstatku jistot na účet ČS a.s. 4 805 461,07                         

Převod zůstatku účtu 296,11                                    

Převod do pokladny ČS a.s. 30 000,00                               

Výdaje celkem 4 973 484,64                         

Zůstatek účtu a pokladny k 31.12.2017 -                                          

Česká spořitelna, a. s.

 Zůstatek účtu k 01.01.2017 337 551,68                            

Příjmy:

Úroky z jistot banka 283,34                                    

Úroky - dotované z výdajů města 5 384,32                                 

Vložená jistota účet 8 636,00                                 

Převod z ČSOB 4 805 461,07                         

Vložená jistota pokladna 191 068,00                            

Příjem do pokladny ČS a.s. z pokl.ČSOB a.s. 30 000,00                               

Příjem ze zrušeného účtu ČSOB a.s. 296,11                                    

Příjmy celkem 5 041 128,84                         

Výdaje: 

Vypořádané jistoty - účet 123 355,94                            

Vypořádané jistoty - pokladna 71 998,00                               

Převod úroku na PÚ 283,34                                    

Výdaje celkem 195 637,28                            

Zůstatek účtu a pokladny k 31.12.2017
 (z toho zůstatek pokladny činil 30 000 Kč)

Běžné účty cizích prostředků

(v Kč)

jistoty spojené s bydlením

4 812 238,16                         

5 183 043,24                         

příloha č. 6/2



v Kč

vyčerpáno vratka/doplatek

k 31.12.2017 při fin. vypoř.

na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami voleb prezidenta ČR v roce 2018 MFČR 4111 98 008 30 000,00 55 427,00 -25 427,00

MFČR 4111 98 071 1 347 573,00 1 523 963,05 -176 390,05

4111 1 377 573,00 1 579 390,05 -201 817,05

přípis MF - KÚ 4112 47 049 100,00 47 049 100,00

4112 47 049 100,00 47 049 100,00 0,00

SFŽP 4113 90 002 480 161,00 480 161,00

4113 480 161,00 480 161,00 0,00

MPSV 4116 13 011 10 345 000,00 11 155 568,11 -810 568,11

doplatek za rok 2016 na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí 4116 13 011 1 093 937,98

Senior taxi ÚP 4116 13 101 128 225,00 128 225,00

ÚP 4116 13 101 195 000,00 195 000,00

Asistent prevence kriminality 2017 1 071 000,00 990 039,00 80 961,00

Domovník - preventista 127 138,00 111 209,00 15 929,00

KÚ - MPSV 4116 13 015 6 187 500,00 6 625 754,96 nelze žádat o dopl.

MVČR 4116 14 004 30 946,00 30 946,00

MMR 4116 17 035 2 610 906,00 2 610 906,00

KÚ - MZ 4116 29 004 1 430,00 1 430,00

KÚ - MZ 4116 29 008 234 385,00 234 385,00

pro MŠ Přerov, Kratochvílova 19 26 759,00 26 759,00

pro ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí,

Hranická 14
40 000,00 39 999,00 1,00

MŠMT 4116 33 122 43 365,00 43 365,00
pro ZŠ Přerov, Želatovská 8, na realizaci projektu poskytnutého v rámci programu Bezpečné klima v 

českých školách 
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doplatek roku 2016

p
řílo

h
a č. 7

/1 Asistent prevence kriminality

na realizaci projektů poskytnutých v rámci 

Programu prevence kriminality 2017
MVČR 4116 14 032

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

příspěvek na výkon státní správy

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní

ochrany dětí na rok 2017

Přehled účelových transferů přijatých v roce 2017 statutárním městem Přerov 

 Účelové určení transferu přijato od pol.
účelový

znak
přijato

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

33 060

na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů

demolice bytových domů na ul. Škodova v Přerově

na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí

na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na poskytnutí náhrad

zvýšených nákladů roku 2017

na realizaci programu Podpora zabezpečení 

mateřských a základních škol tvořených 

třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti

MŠMT 4116



vyčerpáno vratka/doplatek

k 31.12.2017 při fin. vypoř.

KÚ - MK 4116 34 070 12 000,00 12 000,00

MKČR 4116 34 053 90 000,00 90 000,00

MKČR 4116 34 054 400 000,00 400 000,00

EU 103533063 1 295 635,81 1 295 635,81

SR 103133063 152 427,74 152 427,74

EU 103533063 248 594,40 248 594,40

SR 103133063 43 869,60 43 869,60

EU 103533063 177 673,29 177 673,29

SR 103133063 31 354,11 31 354,11

EU 103533063 181 217,79 181 217,79

SR 103133063 31 979,61 31 979,61

ER 103533063 573 796,92 573 796,92

SR 103133063 101 258,28 101 258,28

EU 103533063 276 770,88 276 770,88

SR 103133063 48 841,92 48 841,92

EU 103533063 307 690,65 307 690,65

SR 103133063 54 298,35 54 298,35

EU 103533063 184 993,32 184 993,32

SR 103133063 32 645,88 32 645,88

EU 103533063 201 164,40 201 164,40

SR 103133063 35 499,60 35 499,60

EU 103533063 208 143,24 208 143,24

SR 103133063 36 731,16 36 731,16

přijato Účelové určení transferu přijato od pol.

Z
áv

ěrečn
ý
 ú

čet a v
ý
ro

čn
í zp

ráv
a statu

tárn
íh

o
 m

ěsta P
řero

v
a za ro

k
 2

0
1
7

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

p
řílo

h
a č. 7

/2

Z
áv

ěrečn
ý
 ú

čet a v
ý
ro

čn
í zp

ráv
a statu

tárn
íh

o
 m

ěsta P
řero

v
a za ro

k
 2

0
1
7

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

- obnova úseku hradební zdi

na realizaci projektu "Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov" poskytnutého

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
4116

na realizaci projektu v rámci

Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty 

využívající zjednodušené vykazování nákladů

pro MŠ Přerov, Kratochvílova 19 4116

pro MŠ Přerov, Dvořákova 23

pro Městskou knihovnu v Přerově na realizaci projektu poskytnutého v rámci programu

Knihovna 21. století

pro Městskou knihovnu v Přerově na realizaci programu Veřejné informační služby knihoven

(podprogram VISK 9/II)

účelový

znak

4116

pro MŠ Radost, Přerov, Kozlovská 44 4116

4116

4116

4116

4116

4116

4116

pro MŠ Přerov - Újezdec, Hlavní 61

pro MŠ Přerov, Lešetínská 5

pro MŚ Přerov, Máchova 14

pro ZŠ Přerov, Svisle 13

pro MŠ Přerov, Kouřílkova 2

pro ZŠ Přerov, B. Němcové 16



vyčerpáno vratka/doplatek

k 31.12.2017 při fin. vypoř.

EU 103533063 869 349,40 869 349,40

SR 103133063 153 414,60 153 414,60

EU 103533063 1 493 451,69 1 493 451,69

SR 103133063 263 550,31 263 550,31

EU 103533063 697 545,36 697 545,36

SR 103133063 123 096,24 123 096,24

pro ZŠ Přerov, J. A. Komenského a EU 103533063 873 354,59 873 354,59

MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 SR 103133063 154 121,41 154 121,41

EU 103533063 782 484,84 782 484,84

SR 103133063 138 085,56 138 085,56

EU 103533063 537 183,00 537 183,00

SR 103133063 94 797,00 94 797,00

EU 103533063 167 823,66 167 823,66

SR 103133063 29 615,94 29 615,94

EU 103533063 233 169,96 233 169,96

SR 103133063 41 147,64 41 147,64

EU 103533063 241 066,80 241 066,80

SR 103133063 42 541,20 42 541,20

MŽP 4116 15 091 39 311,00 39 311,00

MPSV 4116 104113013 95 179,01 95 179,01

ESF 4116 104513013 444 996,99 444 996,99

4116 34 377 465,13 34 435 459,22 -713 677,11

4121 252 000,00 252 000,00

4121 50 000,00 50 000,00

4121 302 000,00 302 000,00 0,00
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účelový

znak
přijato Účelové určení transferu přijato od

na realizaci Programu péče o krajinu

nové pracovní příležitosti

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

veřejnoprávní smlouvy (ESŽ)

příspěvek za umístění mimopřerovských občanů v zařízeních SSMP (SVŠ)

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4116

4116

4116

4116

4116

4116

4116

pol.

4116

4116

na realizaci projektu v rámci

Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty 

využívající zjednodušené vykazování nákladů

pro ZŠ Přerov, Želatovská 8

pro ZŠ Přerov, Trávník 27

pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

pro ZŠ Přerov, U tenisu 4

pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1

pro MŠ Přerov, Komenského 25

pro MŠ Přerov, U Tenisu 2

pro MŠ Píšťalka, Přerov, Máchova 8



vyčerpáno vratka/doplatek

k 31.12.2017 při fin. vypoř.

KU 4122 00 160 1 166 582,00 1 166 582,00

4122 13 305 26 019 400,00 26 019 400,00

na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov I - Město KÚ 4122 00 415 40 000,00 40 000,00

na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Přerov V - Dluhonice KÚ 4122 00 415 6 900,00 6 900,00

na částečnou úhradu výdajů spojených se stavbou oplocení KÚ 4122 00 450 136 640,00 136 640,00

na částečnou úhradu výdajů na činnost Zkvalitnění poskytovaných služeb v MIC Přerov KÚ 4122 00 582 30 000,00 30 000,00

na částečnou úhradu výdajů na Přerovské svatovavřinecké hody 2017 KÚ 4122 00 555 125 000,00 125 000,00

KÚ 4122 00 555 25 000,00 25 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 27 549 522,00 27 549 522,00 0,00

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 4113 91 628 978 244,09 978 244,09

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 978 244,09 978 244,09 0,00

Modernizace MKDS 2. etapa + rozšíření MKDS o kamerový bod s příslušenstvím MVČR 4216 14 990 327 667,00 327 667,00

Regenerace sídliště Přerov II-Předmostí, 12. etapa MMR 4216 17 976 4 000 000,00 4 000 000,00

Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 MKČR 4216 34 544 85 000,00 62 922,00 22 078,00

Energetické opatření Městského domu v Přerově 4216 106515974 3 361 350,80 3 361 350,80

EU 107517969 205 700,00 205 700,00

SR 107117968 12 100,00 12 100,00

4216 7 991 817,80 7 969 739,80 22 078,00

120 105 883,02 120 343 616,16 -893 416,16

vratka + / žádost o doplatek -

pro Sociální služby města Přerova na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje

v roce 2017
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Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-Kozlovice 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 
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 Účelové určení transferu přijato od pol.
účelový

znak
přijato

CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY

pro Městkou knihovnu v Přerově na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2017

pro Kulturní a informační služby města Přerova na akci Velikonoční salon a velikonoční jarmark 2017 v 

Přerově



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

Rozpočtový rok 2017 (údaje v Kč)

Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 929 570 674,67

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů -789 900 398,09

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 139 670 276,58

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 190 184 210,44

Uhrazené splátky půjčených prostředků -227 544 525,88

Nespecifikované příjmy 500,00

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) -719 692,85

Výsledek roku 2017, včetně financování 101 590 768,29

Sociální služby města Přerova 1 070 000,00

KIS - vratka z podpory de minimis 50 488,70

KIS - pokrytí ztráty HČ -57 008,97

Vyúčtování dotace Teplo Přerov a. s. -783 740,82

Souhrnné vyúčtování městské autobusové dopravy -423 345,00

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob -143 606,09

Vratka nevyčerpané části dotace na realizaci projektu

Asistent prevence kriminality 
-96 890,00

Vratka nevyčerpané části dotace VISK 3 pro městskou knihovnu -22 078,00

Vratka nevyčerpané části dotace na Podporu zabezpečení mateřských 

a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti
-1,00

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem) -118 969,00

Výsledek roku 2017 - po vypořádání, včetně financování 101 328 193,20

Z toho běžné účty fondů -8 360 368,92

Podílové listy -1 001 500,00

Mezisoučet 91 966 324,28

Počáteční stav běžných účtů k  1. 1. 2017 450 845 382,07

Podílové listy 1 001 500,00

Finanční prostředky k rozdělení 543 813 206,35

 Finanční vypořádání roku 2017

příloha č. 8/1



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

_________________________________________________________________________________

Deponovaná daň z přenesené daňové povinnosti za období 12/2017 -719 692,85

Rezervace finančních prostředků (EKO-KOM) -13 512 907,92

Schválený rozpočet 2017 -3 520 000,00

Rozpočtové opatření č. 1 (ZM - 22. 1. 2018) -85 085 400,00

Rozpočtové opatření č. 2 (ZM - 19. 2. 2018) -12 328 231,00

Rozpočtové opatření - převody (ZM - 19. 2. 2018) -181 389 700,00

Rozpočtové opatření č. 3+4+5 (ZM - 19. 3. 2018) -102 937 800,00

Rozpočtové opatření č. 6+7 (ZM - 23. 4. 2018) -35 741 500,00

Finanční prostředky k rozdělení po odečtu

rezervací a schválených rozpočtových opatřeních
108 577 974,58

Obsaženo v předlohách pro ZM 21. 5. 2018:

Rozpočtové opatření č. 8 -3 298 700,00

Rozpočtové opatření č. 9 -84 553 700,00

Zbývající finanční prostředky 20 725 574,58

příloha č. 8/2
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podíl v %

30,84

-          

-          

podíl v %

100

100

 

 Vodovody a kanalizace Přerov 29.06.2017

100

vklad v Kč

 Veolia Energie ČR 14.08.2017

 akciová společnost datum přijetí částka v Kč

 ČEZ 01.08.2017 1 122,00

357,00

4 684 575,00

 Přerovská rozvojová 200 000,00

 Technické služby města Přerova 102 552 000,00

Dividendy přijaté v roce 2017

 společnost s ručením omezeným

172 339 000,00

2 794 000,00

 ČEZ 40 100,00

 Teplo Přerov 2

 Veolia Energie ČR 25

 Vodovody a kanalizace Přerov 312 305 1 000,00

40,00

 akciová společnost počet akcií

Přehled majetkových podílů statutárního města Přerova ve společnostech

k 31.12.2017

nominální hodnota 1 akcie v Kč

příloha č. 9



Výše přijatého Rok přijetí Poslední splátka Zůstatek Splátky Zůstatek 

úvěru, půjčky úvěru, půjčky v roce k 01.01.2017 v roce 2017 k 31.12.2017

 Investiční akce r. 2007-2009 50 000           KB, a. s. 2007-2009 2017 5 000           5 000           -                   

 Akce 2008-2013 297 000         Dexia Credit Local 2008-2013 2023 203 211       203 211       -                   

 Na refinancování úvěru a akce nad

 500 tis. Kč real. v letech 2017-2018
300 000        

 Československá obchodní

 banka, a. s.
2017-2018 2026 -                   17 500         172 684       

 Za účelem zateplování objektů

 školských zařízení
22 000           Teplo Přerov, a. s. * 2013 2018 1 834           1 834           -                   

 Celkem úvěry 669 000       210 045       227 545       172 684       

* dle stávajícího vývoje v důsledku mimořádných splátek byla půjčka uhrazena již v roce 2017 (dle smlouvy do 31.01.2018)
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Peněžní ústav

Úvěry a půjčky statutárního města Přerova

Zadluženost statutárního města Přerova
(v tis. Kč)

stav k 31.12.2017



Úvěry a půjčky statutárního města Přerova (v tis. Kč)

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Invest. akce 2007-2009 50 000 Komerční banka, a. s. 5 000 1 -

Akce 2008-2013 300 000 Dexia Crédit Local 203 211 301 -

Na refinancování úvěru a akce nad 500 

tis. Kč real. v letech 2017-2018*
300 000

Československá 

obchodní banka, a. s.
17 500 427 172 684 30 000 2 500 252 484 31 560 3 600 220 924 31 560 3 070 189 364

Zateplování objektů školských zařízení 22 000 Teplo Přerov, a. s. 1 834 0 -

Celkem 672 000 227 545 729 172 684 30 000 2 500 252 484 31 560 3 600 220 924 31 560 3 070 189 364

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Na refinancování úvěru a akce nad 500 

tis. Kč real. v letech 2017-2018
300 000

Československá 

obchodní banka, a. s.
31 560 2 620 157 804 31 560 2 140 126 244 31 560 1 670 94 684 31 560 1 210 63 124

Celkem 300 000 31 560 2 620 157 804 31 560 2 140 126 244 31 560 1 670 94 684 31 560 1 210 63 124

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Na refinancování úvěru a akce nad 500 

tis. Kč real. v letech 2017-2018
300 000

Československá 

obchodní banka, a. s.
31 560 727 31 564 31 564 260 -

Celkem 300 000 31 560 727 31 564 31 564 260 -

* Pokud nebude v průběhu roku 2018 úvěr vyčerpán, dojde k úpravě splátkového kalendáře. 
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Splátkový kalendář statutárního města Přerova (stav k 31.12.2017)

Úvěr, 

půjčka

ve výši

Peněžní ústav
2017 2018 2019 2020

Účel přijetí úvěru

Účel přijetí úvěru
2024Úvěr ve 

výši
Peněžní ústav

2021 2022 2023
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Účel přijetí úvěru
Úvěr ve 

výši
Peněžní ústav

2025 2026



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2017

______________________________________________________________________________

číslo ukazatel

1 Počet obyvatel (k 01.01.2017 - ČSÚ) 43 791 

2 Příjem celkem (po konsolidaci) 929 570,67 

3 Úroky 728,51 

4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 227 544,53 

5 Dluhová služba celkem 228 273,04 

6 Ukazatel dluhové služby (v %) 24,56 

7 Aktiva celkem * 6 489 168,95 

8 Cizí zdroje * 316 399,76 

9 Stav na bankovních účtech * 617 987,56 

10 Úvěry a komunální dluhopisy * 172 684,21 

11 PNFV a ostatní dluhy * 0,00 

12 Zadluženost celkem 172 684,21 

13 Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům (v %) 4,88 

14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 54,58 

15 8leté saldo 527 521,36 

16 Oběžná aktiva * 709 229,16 

17 Krátkodobé závazky * 127 878,74 

18 Celková likvidita 5,55 

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

stav k 31.12.2017

* zdroj údajů - součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené příspěvkové organizace 

Statutární město Přerov

Algoritmy SIMU

(údaje v tis. Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

příloha č. 11
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Účetní jednotka: 

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34

Přerov I-Město

IČ: 00301825

766 614 945,83 Kč, z toho:

Budovy:                         755 128 579,33

Pozemky:                         11 486 366,50

Inventarizační zpráva 
o inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017

Inventarizace byla provedena v souladu s "Vnitřním předpisem č. 23/2011 - Inventarizace

majetku a závazků", který vydala Rada města Přerova dne 14.12.2011, s účinností od 15.12.2011.

Inventarizace proběhla v termínu dle "Přípravy řádné inventarizace majetku a závazků za rok

2017", který schválila Rada města Přerova na své 77. schůzi dne 21.září 2017, číslo usnesení

3146/77/3/2017.

Inventarizace byla provedena celkem na 84 úsecích, které evidují majetek, a rovněž u majetku

předaného k hospodaření 23 příspěvkovým organizacím města, které účtují o majetku

samostatně.

K 31.12.2017 byla provedena inventura materiálových zásob (všeobecný materiál, pohonné

hmoty, městský sociální šatník a parkovací karty Galerie), dlouhodobého majetku, cenin, 

pohledávek, závazků a zůstatků bankovních účtů.

Odboru ekonomiky byly dále předloženy zápisy o výsledku inventur a inventurní soupisy

dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ostatního 

majetku (finančního majetku, pohledávek, závazků aj.)

Předložené inventurní soupisy byly porovnány se stavem v účetní evidenci.

Bylo provedeno ověření správnosti jednotlivých účtů na základě dokladů a ověření jednotlivých

položek na účetní výkaz města - rozvahu. Na základě 103 kusů zápisů o výsledku inventury dílčích

inventarizačních komisí nebyly zjištěny rozdíly mezi inventarizačními seznamy a soupisy a

účetními stavy. 

Příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Přerovem, byl - v souladu s § 27 odst. 2,

písm. e)  zákona č. 250/2000 Sb. předán k hospodaření nemovitý majetek v hodnotě

příloha č. 12/1
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Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 124 722 309,02

013 -       Software (nad 60 000,- Kč) 76 574 894,00

014 -       Ocenitelná práva 254 222,00

018 -       Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 423 980,96

019 -       Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 37 158 625,31

041 -       Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 310 586,75

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 880 555 733,98

031 -       Pozemky 232 714 722,23

032 -       Kulturní předměty 13 712 850,57

021 -       Stavby 3 357 709 633,46

022  -      Samostatné  hmotné movité věci a jejich soubory 117 621 762,64

     022 - 30   Energetické a hnací stroje 4 739 637,10

     022 - 40   Pracovní stroje a zařízení 14 909 190,60

     022 - 50   Přístroje a zvláštní technická zařízení 67 770 531,47

     022 - 60   Dopravní prostředky 19 462 451,50

     022 - 70   Inventář 10 739 951,97

028          Drobný dlouhodobý hmotný majetek 78 383 367,96

029          Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 128 110,00

042          Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 262 976,12

052          Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 276 406,00

036          Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji    12 745 905,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem 692 367 934,22

061          Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 338 260 411,75

062          Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 353 070 622,47

069          Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 036 900,00

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 4 248 410,58

Zásoby 4 658 095,30

112          Materiál na skladě celkem: 4 584 078,30

     112 / 02    Pohonné hmoty 70 577,97

     112 / 04    Materiál všeobecný 4 477 105,70

     112 / 07 Materiál ICT 14 871,63

     112 / 08     Městský sociální šatník 3 615,00

     112 / 09 Karty parkování OC Galerie 17 908,00

139          Ostatní zásoby (psi) 74 017,00

Rozpis majetku statutárního města Přerova 
evidovaného na jednotlivých účtech k 31.12.2017

příloha č. 12/2
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Krátkodobé pohledávky celkem 156 378 402,61

311 Odběratelé 73 455 489,29

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 369 112,00

315         Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem: 42 819 944,54

Ostatní pohledávky 3 878 597,30

Náhrada pohřebného 42 327,00

TSMP - svoz komunálního odpadu minulá leta 13 740,00

Odtahy vozidel 3 436,00

Náhrady škod na majetku 1 333 003,77

Pohledávky převzaté z příspěv. organizace - TSMP 2 474,50

TSMP - úroky z prodlení 2 307,04

Správní poplatky odboru ekonomiky 800,00

Správní poplatky stavební úřad 169 950,00

Hrobová místa TSMP, s. r. o. 172 657,00

Pokuty ze smluvních vztahů 8 103 672,00

Náklady řízení - oddělení SVaZ 3 439,72

Náklady řízení - odbor evidenčně správních služeb a obecního ŽÚ 293 269,75

Náklady řízení - odd. dopravně správních agend 507 207,57

Náklady řízení -  odd. obecní živnostenský úřad 87 527,79

Náklady řízení - odd. stavebního  úřadu 37 250,00

Náklady řízení - odd. ochrany životního prostředí a památkové péče 1 000,00

Náklady řízení - odd. vodního hospodářství a  zemědělství 21 730,00

Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj -152 687,00

Správní poplatky odd. vodního hospodářství a zemědělství 18 900,00

Poplatky za komunální odpad 8 514 691,81

Exekutor - poplatky za komunální odpad 972 929,53

Úrok z prodlení - faktury po lhůtě splatnosti 114 887,25

Úrok z prodlení - ostatní pohledávky 1 887 568,94

Poplatek za užívání veřejného prostranství 154 383,43

Přijaté sankční platby - odbor ekonomiky 35 000,00

Přijaté sankční platby - odd. sociálních věcí a zdravotnictví 72 366,01

Přijaté sankční platby - odd. evidenčně správních služeb a matriky 95 754,00

2 617 654,94

Přijaté sankční platby - odd. dopravně správních agend 8 248 349,46

Přijaté sankční platby - odd. obecní živnostenský úřad 164 669,71

Přijaté sankční platby - odd. stavebního  úřadu 802 222,44

Přijaté sankční platby - odd. ochrany životního  prostředí a pam. péče 217 458,00

Přijaté sankční platby - odd. vodního hospodářství a zemědělství 85 000,00

Přijaté sankční platby Městská policie 2 266 674,86

Poplatek ze psů 146 978,07

Exekutor - poplatek ze psů 36 352,50

Poplatek z ubytovací kapacity 210 519,00

Exekutor - poplatek z ubytovací kapacity 1 272 243,27

Žaloby - náhrada za nájemníky 355 861,38

Přefakturace - zaplacené služby městem za nájemníky 7 777,50

Přijaté sankční platby - odbor evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ
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335 Pohledávky za zaměstnanci 839 468,00

344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 20 864,89

346 Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi 1 134 872,16

348 Pohledávky za vybranými  místními vládními institucemi 1,00

381 Náklady příštích období 1 550 527,75

388 Dohadné účty aktivní 21 643 094,10

377 Ostatní krátkodobé pohledávky 13 545 028,88

Krátkodobý finanční majetek celkem 562 041 508,98

245 Jiné běžné účty 8 817 371,74

231 Základní běžný účet ÚSC 544 075 781,44

236 Běžné účty fondů ÚSC 8 360 368,92

263 - 0001 Ceniny - kolky 410 319,00

263 - 0003 Ceniny  stravenky 25 480,00

263 - 0203 Ceniny - poukázky - opatrovnictví sociální prevence 4 500,00

Pokladny:

261 - 0200      Depozitní pokladna Bratrská 60 000,00

261 - 0202      Depozitní pokladna odbor SVS 1 154 765,00

261 - 0203      Depozitní pokladna odbor SVS 2 102 774,00

261 - 0260      Pokladna kauce byty 30 000,00

261 - 0800 Pokladna - cizí měna 148,88

Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem 2 422 515 125,12

401 Jmění účetní jednotky 3 721 368 401,18

403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 255 396 226,30

406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -1 535 730 433,94

407 Jiné oceňovací rozdíly 19 898 742,68

408 Opravy předcházejících účetních období -38 417 811,10

419     Fondy účetní jednotky - Ostatní fondy 34 267 954,35

Dlouhodobé závazky celkem 178 770 100,80

451 Dlouhodobé úvěry 172 684 210,44

455 Dlouhodobé přijaté zálohy 378 430,36

459 Ostatní dlouhodobé závazky 5 707 460,00

Krátkodobé závazky celkem 70 213 131,51

321 Dodavatelé 8 706 601,48

324 Krátkodobé přijaté zálohy 18 035 906,35

331 Zaměstnanci 9 703 942,00

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 44 714,00

336 Sociální zabezpečení 3 954 726,00

337 Zdravotní pojištění 1 729 389,00

342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 553 312,00
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343 Daň z přidané hodnoty 446 177,00

347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 118 969,00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 21 643 094,10

384 Výnosy příštích období 362 745,39

389 Dohadné účty pasivní 1 187 219,62

378 Ostatní krátkodobé závazky 2 726 335,57

Podrozvahové účty celkem 1 557 447 036,77

9010988 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 7 tis. Kč) 2 584 464,94

9020987 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3 tis. Kč) 21 580 690,50

905 Vyřazené pohledávky celkem, z toho: 13 871 616,27

9050570 Vyřazené pohledávky po zrušené DSMP 6 465 923,57

9050970 Podrozvaha samospráva 4 767 679,65

9050972 Podrozvaha vratky minulá léta 25 809,64

9050973 Poplatek ze psů 27 517,57

9050974 Přijaté sankční platby 1 548 228,28

9050975 Poplatek za komunální odpad 878 211,00

9050979 Náklady řízení 109 245,54

9050980 Vstupné + veřejné prostranství 49 001,02

909 Ostatní majetek celkem, z toho: 1 392 478 659,83

9090211-0315 Příspěvkové organizace -  stavby a pozemky 766 614 945,83

9090976 Zástavní smlouvy - Penzion u Žebračky 18 70 173 000,00

9090976 Zástavní smlouvy - Nemovitosti bytové domy ostatní 64 840 000,00

9090976 Zástavní smlouvy - Nemovitosti - Polyfunkční dům PFB 13 586 194,98

9090976 Zástava pohledávek - Polyfunkční dům PFB 13 586 194,98

9090982 Vkladní knížky - opatrovnictví 317 447,85

9090982 Účty - opatrovnictví 2 532 320,69

9090984 Přijaté zástavy MFB 507 339,60

9090986 Ocenění lesních porostů - hodnota zásob surového dřeva 459 845 277,00

9090994 Recepty a žádanky s modrým pruhem 650,00

9090997 Výpůjčka výpočetní techniky Ministerstva vnitra 30 248,90

9090997 Výpůjčka nádob  na separaci EKO-KOM 445 040,00

915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky u transferů 126 844 070,06

9150317 Pohledávky Ministerstvo pro místní rozvoj 48 501 063,22

9150327 Pohledávky Státní fond dopravní infrastruktury 77 743 247,92

9150333 Pohledávky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 599 758,92

9470688 Předepsané platby pokuty a odvody Celní úřad 87 535,17
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Podpisy členů Hlavní inventarizační komise: 

Předseda komise: Podpis

Ing. Vladimír   H o l a n 

Členové komise:

Ing. Miloslav   D o h n a l 

Mgr. Přemysl   D v o r s k ý, Ph.D. 

Ing. Alena   K l e m e n t o v á

Mgr. Petr   M l č o c h

Břetislav   P a s s i n g e r 

Ing. Eva   Ř e z á č o v á 

Zpracovala: Neuwirtová, organizační pracovník 
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A. POHLEDÁVKY ODBORU EKONOMIKY

 
DDP pol. Druh příjmu 31.12.2016 31.12.2017

Poplatky 11 254 837,49 11 794 325,87

0401 1332 Poplatek za znečištění ovzduší 1 600,00 0,00

1101 1340 Poplatek za komunální odpad        9 691 711,27 10 011 469,29

1102 1341 Poplatek ze psů 181 336,52 228 409,31

1103 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 113 090,43 70 885,00

1105 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 266 699,27 1 482 762,27

1110 1361 Správní poplatky, výh. hrací přístr. - odbor ekonomiky 400,00 800,00

2324 Pokuty - náklady řízení celkem 872 584,86 939 767,86

1401 z toho: SPRAV - přestupky a evidenčně správní agendy 273 989,80 297 101,80

1601 OD - dopravně správní agenda 452 027,55 495 218,55

0903 ŽÚ - živnostenský úřad 76 727,79 86 527,79

1001 SÚ - stavební úřad 45 500,00 39 250,00

0403 ŽP - ochr. život. prostř. a pam. péče 2 000,00 1 000,00

1504 SVaZ - sociální věci a zdravotnictví 2 939,72 2 939,72

1703 ZEM - vodní hospodářství a zemědělství 19 400,00 17 730,00

2212 Pokuty celkem 12 187 604,39 13 711 748,51

1503 z toho: SVaZ - sociální věci a zdravotnictví 34 366,01 68 366,01

1111 OE - odbor ekonomiky 35 000,00 35 000,00

1402 SPRAV - přestupky a evidenčně správ. agendy do r. 2011 2 311 269,96 2 616 315,23

1407 OPM - evidenčně správní agendy - blokové pokuty OP 78 482,00 95 754,00

1602 OD - dopravně správní agenda 6 932 000,62 7 657 418,26

0901 ŽÚ - živnostenský úřad 163 669,71 164 669,71

1002 SÚ - stavební úřad 288 022,44 516 222,44

0402 ŽP - ochrana život.prostředí a památkové péče 228 858,00 218 458,00

1701 ZEM - vodní hospodářství a zemědělství 76 700,00 80 300,00

0801 MP - Městská policie 2 039 235,65 2 259 244,86

1137 2212 Pokuty ze smluvních vztahů 8 328 245,00 8 103 672,00

1133 2324 Ostatní pohledávky 3 926 597,89 3 878 597,30

1139 2324 Náhrady škod na majetku 1 332 603,77 1 333 003,77

KOF 31100 Faktury po lhůtě splatnosti KOF 62 484,00 53 522,00

1113 2324 Úroky z prodlení - faktury 7 604,05 8 838,20

1114 2324 Úroky z prodlení - ostatní pohledávky 801 687,06 1 887 605,94

1112 2329 TKO svoz min. léta 15 876,00 13 740,00

2324 Pohledávky převzaté z Technických služeb 91 718,43 4 781,54

Převzaté pohledávky od 01.07.2012 ze SVŠ 601 729,67 656 612,00

304-314 2229 Dávky soc. péče rodinám s dětmi a nezaměstnaným 496 597,67 476 080,00

304,314 2229 Příspěvek na pořízení motorového vozidla 105 132,00 180 532,00

1145 260 Splátky půjček - obyvatelstvo 0,00 2 170,00

 ODBOR EKONOMIKY CELKEM 39 483 572,61 42 388 384,99

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA A JÍM ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
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B. POHLEDÁVKY ODBORU SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

B.1 Pohledávky z pronájmu nebytových prostor a ostatních pronájmů

DDP pol. Druh příjmu 31.12.2016 31.12.2017

2303 2131 Celkem nájemné z pozemků 118 712,34 129 032,51
2304 2131 Úroky z prodlení - nájemné z pozemků 4 111,90 5 574,39
0701 2132 Nájemné ostatních nemovitostí 393 121,10 131 075,74
0707 2132 Úroky z prodlení - nájemné ost. nemovitostí 154 093,75 4 742,43
0704 3112 Prodej ostatních nemovitostí 589 000,00 582 159,00
0705 Pronájem nemovitostí - kult. domy, úřadovny 0,00 2 000,00
0709 3112 Úroky z prodlení - prodej ost. nemovitostí 2 145 409,36 2 238 684,56
0713 2111 Stočné VaK Přerov - místní části 24 969,00 12 470,00

716,39 2111 TS - hrobová místa 140 683,00 172 657,00

Celkem 3 570 100,45 3 278 395,63

B.2 Pohledávky bytového hospodářství 

Druh příjmu 31.12.2016 31.12.2017

Byty - nájem 5 730 036,88 5 618 558,22
Nebytové prostory - nájem 415 182,00 411 825,75
Byty - služby 3 961 787,53 3 858 807,24
Nebytové prostory - služby 64 439,95 67 933,44
Přefakturace 1 146 993,29 1 235 669,62
Soudní poplatky 1 050 962,71 1 077 580,53
Úrok z prodlení na nájemném a službách - nebyt. prostory 191 869,00 182 302,01
Poplatek z prodlení k přefakturacím 107 510,65 129 217,03
Poplatek z prodlení 57 210 605,18 55 999 529,79

Dluhy na žaloby 274 542,60 355 861,38

Celkem 70 153 929,79 68 937 285,01

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB CELKEM 73 724 030,24 72 215 680,64

C. POHLEDÁVKY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Náhrada nákladů za vypravení pohřbu 17 573,00 42 327,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCÍ A ŠKOLSTVÍ CELKEM 17 573,00 42 327,00

D. POHLEDÁVKY PŔÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 58 501,85 39 299,14

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 25 220,80 24 719,20

POHLEDÁVKY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CELKEM 83 722,65 64 018,34

E. POHLEDÁVKY CELKEM

POHLEDÁVKY MĚSTA CELKEM 113 225 175,85 114 646 392,63

POHLEDÁVKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 83 722,65 64 018,34

POHLEDÁVKY CELKEM 113 308 898,50 114 710 410,97

z toho poplatek z prodlení u bytů 57 210 605,18 55 999 529,79

Podrozvahové účty - pohledávky města 12 142 985,87 13 961 143,56

Podrozvahové účty - pohledávky přísp. org. 95 302,24 92 246,94
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

 

 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných 

Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., 

o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) pro územní celek: 

Statutární město Přerov, IČ: 00301825  

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

 

I. Všeobecné informace 

 

 Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci 

auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), 

Bc.  Leona Ratajská, Ing. Jan Kosík, Ing. Jiří Mikulec a paní Helena Slámová.  

 

 Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu 

s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona 

č.  93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na 

základě smlouvy uzavřené dne 29. 11. 2016. 

 

 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 24. – 25. 8. 2017 (I. dílčí 

přezkoumání, jejím zahájení byl učiněn první kontrolní úkon), 16. – 17. 10. 2017 (II. dílčí 

přezkoumání), 18. – 19. 12. 2017 (III. dílčí přezkoumání) a ve dnech 26. – 27. 3. 2018 

(závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a 

veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při 

přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy. 

 

II. Předmět přezkoumání hospodaření 

 

 Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., 

údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to: 

 

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 

prostředků, 

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
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d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 

právnickými nebo fyzickými osobami, 

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k  rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. 

 

 Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 

Sb. jsou dále oblasti: 

 

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 

c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 

e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,  

g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 

h) účetnictví vedené územním celkem. 

 

III. Hlediska přezkoumání hospodaření 

 

 Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této 

zprávy) se ověřuje z hlediska: 

 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,  

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití, 

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 

 Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená 

hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy. 

 

IV. Definování odpovědností 

 

 Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních 

a  finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku.  

 

 Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu 

o  výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu 

se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou 

auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu 
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s  těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání 

hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda je hospodaření územního celku 

v  souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). 

 

V. Rámcový rozsah prací 

 

 Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy 

ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým 

rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány 

na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) 

chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní 

systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost 

(materialitu) jednotlivých skutečností. 

 

 Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 

územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. 

V  rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval 

i  další informace, které nejsou součástí tohoto označení. 

 

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  

 

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření 

 

 Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme 

nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané 

hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky 

přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. 

 

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků 

 

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve 

zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto 

ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, 

zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně 

spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k celkovému 

hospodaření územního celku. 

 

 Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby 

a nedostatky. 

 

C. Upozornění na případná rizika 

 

 Při přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
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D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku 

 

 Územní celek provedl propočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního 

celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při 

kontrole ukazatelů jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně. 

 

Ukazatel Podíl v % 

Podíl pohledávek na rozpočtu 3,69 

Podíl závazků na rozpočtu 6,35 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,53 

 

E. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou 

odpovědnost 

 

 Územní celek provedl propočet poměru dluhu v souladu se zveřejněnou metodikou 

ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017. 

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 

a  jeho podíl na těchto příjmech činí 19,42 %. 

 

VII. Další informace 

 

 Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se 

statutárním orgánem územního celku a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy 

přijaty žádné připomínky.  

 

 

V Brně dne 27. 3. 2018 

 

 

Podpis auditora: 

  

 

 

 

 

TOP AUDITING, s.r.o. 

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47 

Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007 

Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD) 

 

 

Přílohy 

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 

Účetní závěrka 


