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Úvodní slovo náměstkyně primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás v krátkosti informovala 
o dění ve městě za rok 2018. Všechna média včetně 
sociálních sítí nás zavalují množstvím informací 
o dění ve státě, kraji a ve městě samotném. Články, 
které se věnují městu Přerov, jsou ve většině přípa-
dů žhavými novinkami, ve snaze být první a s co 
nejaktuálnější zprávou. Čerstvé zprávy mají jednu 
vadu. Mnohdy to nejsou zprávy o konečném řešení 
daného problému či akce. Ve výroční zprávě a zá-
věrečném účtu se věnujeme jen akcím dokončeným 
nebo akcím, které se podařilo, někdy i po dlouhé 
době, zahájit.  
Za velmi důležité považuji, že se podařilo sestavit 
velmi dobrý základní rozpočet města a vzhledem 
k tomu, že ekonomika nadále v tomto roce vykazo- 
vala růst, probíhalo financování města nejen dle něj, 
tohoto rozpočtu, ale došlo i k jeho navýšení dle ná-
sledných rozpočtových opatření a skončilo zlepše-
ným výsledkem rozpočtového hospodaření ve výši 
48,5 mil. Kč. Příjmy dosáhly ve skutečnosti 1 107,9 
mil. Kč. Ve finančním vyjádření představuje toto 
zlepšení plnění příjmů částku ve výši 91,4 mil. Kč 
ve srovnání s upraveným rozpočtem, přičemž nej-
větší podíl, a to 76,3 mil. Kč, připadá na daňové 
příjmy. Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 
1 059,4 mil. Kč. Pro zpřesnění mohu uvést, že do 
oblasti sociální a zdravotnické šlo 10,1 % celkových 
výdajů, doprava si vyžádala zhruba 18,8 %, školství 
13,4 % a lze pokračovat – kultura 2,5 %, tělový-
chova a zájmové činnosti téměř 5,6 %, životní 
prostředí 7,6 % a další.    
Rok 2018 byl také velmi výjimečný. Oslavili jsme 
100. výročí založení Československa. Do oslav lze 
zahrnout zejména Reprezentační ples města Přerova, 
první koncert na hradbách s podtitulem Benátská 
noc, samozřejmě Svatovavřinecké hody či podzimní 
akce „Land Art“, tedy narozeninový dort z přírod-
ních materiálů na nám. T. G. Masaryka, koncert 
k výročí republiky a další. 

Dotace na kulturu ve výši 2 mil. Kč byla součástí 
souhrnného grantového programu, ve kterém bylo 
alokováno celkem 19,8 mil. Kč, z toho do oblasti 
sportu a volného času byly poskytnuty dotace 
v objemu 12,8 mil. Kč, do sféry sociálních služeb 
a zdravotnictví pak ve výši 3,9 mil. Kč. Poskytli 
jsme také dotace na podporu exteriérů památkově 
významných staveb v částce 150 tis. Kč a na 
podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty 832,4 tis. Kč. V průběhu roku byly posky-
továny individuální dotace, které s následným 
navýšením dosáhly částky 10,5 mil. Kč, a to oproti 
původně vyčleněným 416,8 tis. Kč. 
Koncem roku 2018 proběhly komunální volby, 
částečně se změnilo politické zastoupení ve vedení 
města, rady i zastupitelstva. Ovšem tyto změny ne- 
mohou ovlivnit finanční řízení či zastavit rozpraco- 
vané dlouhodobé akce. Jen z roku 2018 byly dopo- 
sud zapojeny do rozpočtu roku 2019 zdroje ve výši 
229 mil. Kč. Z úspěšných ukončených akcí, mimo 
rozsáhlých oprav městských komunikací a chodní- 
ků, lze v minulém roce vyzdvihnout především re- 
konstrukce Dluhonských mostů ve výši 91,8 mil. Kč 
(dotace 88,4 mil. Kč), modernizace učeben s dotací 
ITI základních škol Za mlýnem ve výši 8,8 mil. Kč, 
ZŠ Svisle 13 mil. Kč, ZŠ Hranická 16,1 mil. Kč, 
neukončená modernizace v ZŠ U Tenisu ve výši 
11,7 mil. Kč, ZŠ B. Němcové 8,0 mil. Kč, ZŠ Velká 
Dlážka 6,1 mil. Kč a dále ZŠ Želatovská 2,2 mil. 
Kč a výstavbu hokejbalového hřiště v celkové 
částce 4,8 mil. Kč. Rovněž je nutné připomenout 
rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, vody 
a odpadů na ZŠ Trávník v částce 19,7 mil. Kč, 
energetická opatření DPS U Žebračky 17,1 mil. Kč 
(dotace 7,1 mil. Kč) a DPS Trávník 6,6 mil. Kč, 
úpravy vzduchotechniky v kině Hvězda ve výši 
2 mil. Kč nebo opravy na koupališti v Penčicích 
v hodnotě 2,5 mil. Kč. Ovšem aktivit v rámci 
celého města bylo samozřejmě daleko víc. 
Za přípravu těchto akcí mně závěrem dovolte podě-
kovat minulému vedení města, především bývalému 
zesnulému primátorovi p. Vladimíru Puchalskému, 
a to i za obětavý, aktivní a často nedoceněný přístup 
k řízení města. Rovněž zaměstnanci magistrátu 
statutárního města Přerova si zaslouží velké podě-
kování.  
Další podstatné ukazatele vývoje města v roce 2018 
jsou zřejmé z ostatních částí závěrečného účtu 
a výroční zprávy za tento rok. 
V roce 2019 je nové vedení připraveno řešit 
aktuální problémy, především v otázkách doprav-
ních, investičních i změn v rámci IZS, řízení 
sportovišť, ve školních a sociálních aktivitách 
apod., ale především dodržet koncepční přístup 
k rozvoji města tak, aby těmto problémům před- 
cházelo. Neméně důležité je i dodržet finanční 
princip postupného snižování zadluženosti města 
bez výrazných dopadů do investic a dotačních 
programů města.  
 

                                            Ing. Hana Mazochová 


