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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 2018 (dále jen závěrečný účet). 
 
Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje: 
� rozbory rozpočtového hospodaření roku 2018, 
� Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, 
� vyúčtování finančních vztahů (transferů) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 
� návrh finančního vypořádání statutárního města Přerova za rok 2018. 

 
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 2018 
 
Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2018 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 15.12.2017, ve výši 

� příjmy                  841 970 200 Kč 
� výdaje                  815 265 200 Kč 
� financování            26 705 000 Kč 

a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí 
nad 500 tis. Kč roku 2018, kdy došlo k navýšení rozpočtu z původních 97,4 mil. Kč na částku 
506,5 mil. Kč (bez projektových dokumentací). K jejich financování byly převedeny zejména finanční 
prostředky nevyčerpané k tomuto účelu v roce 2017, značná část zůstatku hospodaření města               
a zapojena část úvěru. 
 
Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2018 v příjmové i výdajové části, včetně 
financování a fondů, výše 1 588 308 100 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 1 016 490 431,62 Kč, ve výdajové části výše 1 553 001 131,62 Kč a financování 
činilo 536 510 700,00 Kč. 
 
Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2018 skončilo přebytkem ve výši 
48 535 240,97 Kč. 
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Hospodaření statutárního města Přerova v roce 2018 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

 druhové třídění 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2018 rozpočet 2018 k 31.12.2018 

 třída 1 - daňové příjmy 642 969,7  651 232,8  734 945,4  112,9 

 třída 2 - nedaňové příjmy 114 369,2 126 395,0  133 487,6  105,6 

 třída 3 - kapitálové příjmy 35 017,1  15 378,1  15 948,1  103,7 

 třída 4 - přijaté transfery 49 614,2  223 484,5  223 534,6  100,0 

 celkové příjmy 841 970,2 1 016 490,4 1 107 915,7 109,0 

 třída 5 - běžné výdaje 762 156,2  1 096 995,2  810 093,2  73,8 

 třída 6 - kapitálové výdaje 53 109,0  456 005,9  249 287,3  54,7 

 celkové výdaje 815 265,2 1 553 001,1 1 059 380,5 68,2 

     

 provozní rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2018 rozpočet 2018 k 31.12.2018 

 běžné příjmy 806 953,1 903 401,7 994 257,1 110,0 

 z toho daňové příjmy 642 969,7  651 232,8  734 945,4  112,9 

            nedaňové příjmy 114 369,2 126 395,0  133 487,6  105,6 

            provozní transfery 49 614,2 125 773,9  125 824,1  100,0 

 běžné výdaje 762 156,2  1 096 995,2  810 093,2  73,8 

 provozní přebytek     184 163,9   

     

 kapitálový rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2018 rozpočet 2018 k 31.12.2018 

 kapitálové příjmy 35 017,1 113 088,7  113 658,6  100,5 

 z toho příjmy z prodeje     
            majetku 

35 017,1  15 378,1  15 948,1  103,7 

            kapitálové transfery 0,0  97 710,6  97 710,5 100,0 

 kapitálové výdaje 53 109,0  456 005,9  249 287,3  54,7 

 kapitálový deficit     - 135 628,7   

     
 výsledek hospodaření 
 (rozpočtový) 

    48 535,2   
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Dosažení kladného výsledku rozpočtového hospodaření bylo ovlivněno provozní částí rozpočtu. 
Z uvedených dat je zřejmé, že plnění příjmů v provozní části rozpočtu přesáhlo úroveň upraveného 
rozpočtu o 10,0 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 73,8 % upraveného rozpočtu. Přestože 
čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 54,7 % 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 2018 se z hlediska vyšších finančních objemů jednalo 
například o opravy komunikací, chodníků, bytových domů, náhradní výsadby a servisní podporu 
projektu IOP 09). 
 
 

 
 
 
 
 
Stav finančních prostředků na běžných účtech města k datu 31.12.2018 dosahoval výše 
632 092,2 tis. Kč. Účty fondů vykazovaly celkový zůstatek ve výši 8 782,3 tis. Kč. 
 
 
 
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
 
Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2018 dosáhl výše 1 016 490,4 tis. Kč a byl 
plněn ve výši 1 107 915,7 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 109,0 %. Plnění jednotlivých druhů 
příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu. 
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Struktura příjmů v roce 2018 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

 

  rozpočet 
upravený 
rozpočet 

skutečnost 
k 31.12.2018 

% 

 daňové příjmy 642 969,7  651 232,8  734 945,5  112,9 

 nedaňové příjmy 114 369,2 126 395,0  133 487,6  105,6 

 kapitálové příjmy 35 017,1  15 378,1  15 948,1  103,7 

 přijaté transfery 49 614,2  223 484,5  223 534,6  100,0 

 celkem 841 970,2 1 016 490,4 1 107 915,7 109,0 
 

     
 

  
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Také v roce 2018 byla česká ekonomika ve velmi dobré kondici, a to i přes zpomalení růstu tempa 
HDP, které činilo 2,4 % (v roce 2017 – 5,4 %) s nízkou inflací 2,1 % a nezaměstnaností 3,1 %. 
Největší vliv na růst HDP měla stejně jako v předchozích letech poptávka domácností. Češi se nebojí 
nakupovat, a proto spotřeba domácností roste (meziročně o 3,1 %). Hodnota investic 
českých firem rostla o 9,3 %, společnosti měnily svůj vozový park a investovaly rovněž do staveb 
a modernizace strojů. Společnosti jsou i nadále omezovány nedostatkem pracovních sil. Česká 
hospodářská komora uvádí, že aktuálně chybí až 300 tisíc pracovníků. 
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Z hlediska plnění příjmové části rozpočtu se rok 2018 vyvíjel velmi příznivě. Ve finančním vyjádření 
rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností představoval částku 91,4 mil. Kč. Nejmarkantněji se 
na tomto navýšení, a to objemem 83,7 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). Daňové příjmy dle zákona (bez daně z příjmů právnických osob za obce) byly 
splněny na 113,7 % upraveného rozpočtu. 
 
 

  
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Ve skutečnosti město obdrželo na daních dle zákona celkem 633,2 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 
předcházejícím o 62 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 76,3 mil. Kč. Na základě vývoje 
v průběhu celého roku se očekávalo, že rozpočet daňových příjmů bude nejen naplněn, ale i výrazněji 
překročen.  
Největší nárůst ve vztahu ke skutečnosti roku 2017 zaznamenala daň z přidané hodnoty, a to 
o 46,1 mil. Kč. Vývoj inkasa této daně byl v roce 2018 zásadně ovlivněn změnou zákona 
o rozpočtovém určení daní, kdy od 01.01.2018 vzrostl podíl obcí na celostátním výnosu DPH 
o 2,18 %. Dále měl dle Ministerstva financí ČR (dále jen MFČR) pozitivní dopad na výši této daně 
i dodatečný efekt ze zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení, což celkově 
znamenalo efektivnější výběr tohoto daňového příjmu. 
Výrazné zvýšení zaznamenala také daň z příjmů fyzických osob placená plátci, a to o 18,3 mil. Kč. 
Dle zhodnocení celostátního inkasa daně MFČR (dále jen zhodnocení) měla vliv na meziroční růst 
především vysoká úroveň zaměstnanosti, růst mezd zaměstnanců v podnikatelské i veřejné sféře, 
zvýšení minimální mzdy i zavedení elektronické evidence tržeb. Naopak negativní dopad na výši 
inkasa měly legislativní úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě a nové zvýšení 
daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 01.01.2018. 
V porovnání s rokem 2017 došlo k poklesu u výběru daně z příjmů právnických osob o 3,5 mil. Kč. 
Ze zhodnocení vyplývá, že důvodem poklesu těchto příjmů je vývoj jedné ze složek této daně, a to 
inkasa zvláštní sazby daně z příjmů právnických osob, která je ovlivňována hlavně dividendovou 
politikou podnikatelských subjektů a je závislá na jejich interních rozhodnutích a tím i obtížně 
predikovatelná. 
Podíl daňových příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 66,3 %. 
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Vybrané daňové příjmy 2014 - 2018 
(skutečnost v tisících Kč) 

 

1111
 Daň z příjmů fyzických osob
 placená plátci

101 093,5 101 685,6 118 852,3 136 999,9 155 288,7

1112
 Daň z příjmů fyzických osob
 placená poplatníky

8 004,4 9 062,0 9 191,9 3 616,1 3 384,1

1113
 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 
 srážkou

11 184,6 11 876,9 11 994,4 11 856,1 13 369,3

1121  Daň z příjmů právnických osob 107 012,0 110 235,2 123 938,0 126 236,8 122 753,6

1211  Daň z přidané hodnoty 217 714,3 216 093,3 227 208,9 255 999,5 302 142,4

1511  Daň z nemovitých věcí 35 760,3 35 780,5 36 550,9 36 482,3 36 268,2

480 769,1 484 733,5 527 736,4 571 190,7 633 206,3

20182016 2017

                    c e l k e  m 

pol. 20152014

 
 
 

 

 

  

 
 
Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2018 do rozpočtu města částkou ve výši 
31,6 mil. Kč, tj. v obdobné výši jako v roce 2017. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve výši 27,3 mil. Kč. U ostatních místních poplatků se jednalo o podstatně nižší částky 
pohybující se v rozmezí od 2,2 mil. Kč (poplatek za užívání veřejného prostranství) do 0,7 mil. Kč 
(poplatek z ubytovací kapacity). Významným podílem přispěla do příjmů města také daň z hazardních 
her  ve  výši  30,1 mil. Kč.  Zrušené  odvody  z výherních  hracích  přístrojů,  loterií  a  podobných  her  
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celkově dosáhly objemu 0,2 mil. Kč. Oproti roku 2017 zaznamenaly příjmy v této oblasti snížení 
o 5,4 mil. Kč. Za hlavní příčinu lze označit pokračující úbytek technických herních zařízení, u nichž 
skončila platnost povolení vydaných MFČR dle dřívějšího zákona o loteriích. Nelze ani opomenout 
výrazné zpřísnění podmínek nového dvoustupňového povolovacího řízení dle stávající legislativy, 
která znamenala pro mnohé menší provozovatele ukončení této činnosti a rovněž regulační omezení na 
území města aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou. Nezanedbatelnou část příjmů 
představovaly i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní správy inkasoval Magistrát 
města Přerova v roce 2018 od občanů a podnikatelských subjektů na správních poplatcích částku 13,8 
mil. Kč, přičemž nejvyšší díl přinesly dopravně - správní agendy, a to v objemu téměř 8 mil. Kč.  
Nedaňové příjmy tvořily 12 % z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše 
133,5 mil. Kč a byly plněny na 105,6 % upraveného rozpočtu. Objemově největším a tedy                    
i rozhodujícím druhem těchto příjmů byly příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí, které v součtu 
dosáhly hodnoty 50,3 mil. Kč a v porovnání s rokem předcházejícím byly navýšeny o 0,1 mil. Kč. 
Z dalších položek stojí za zmínku například příjmy získané za prodej dřeva ve výši 12,9 mil. Kč, 
sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10,4 mil. Kč (z toho sankce za nově zavedené měření 
rychlosti 4,3 mil. Kč), příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 3,7 mil. Kč, přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady ve výši 31,2 mil. Kč, z nichž část tvoří účelové příjmy od firmy EKO-KOM za 
recyklaci odpadů ve výši 5,2 mil. Kč, ale jejich rozhodující částí jsou přijaté zálohy na služby spojené 
s bydlením v částce 24,3 mil. Kč. V nedaňových příjmech byly začleněny i splátky návratné finanční 
výpomoci od Přerovské rozvojové, s. r. o., které činily 0,6 mil. Kč. 
Kapitálové příjmy vykázaly plnění ve výši 15,9 mil. Kč, tj. na 103,7 % upraveného rozpočtu, oproti 
roku předcházejícímu zaznamenaly zvýšení o 7,7 mil. Kč. Významný podíl na těchto příjmech měly 
příjmy z prodeje nemovitých věcí a jejich částí (např. nebytové prostory v bytových domech, kryty 
CO). Na jejich plnění se podílely i příjmy z prodeje pozemků, které dosáhly výše 6,3 mil. Kč. 
V případě přijatých neinvestičních transferů, jejichž celkový objem činil 125,8 mil. Kč, se jednalo 
především o běžné transfery, zahrnující např. příspěvek na výkon státní správy, na volbu prezidenta 
a volby do zastupitelstev obcí, prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven, na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, přímé sociální práce, činnost asistentů 
prevence kriminality. Významnou položkou byla, kromě dotace ve výši 42,8 mil. Kč určené pro 
Sociální služby města Přerova na podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje 
a souhrnného dotačního vztahu ve výši 49,3 mil. Kč, také částka 6,6 mil. Kč poskytnutá v rámci 
„Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, z čehož částka 0,6 mil. Kč byla určena na 
přípravu místního akčního plánu a částka 6,0 mil. Kč příspěvkovým organizacím města na realizaci 
projektů (podpora inkluze, šablony aj.). Oproti roku 2017 došlo k jejich zvýšení o 13,9 mil. Kč, a to 
zejména právě ve spojitosti s navýšením transferu pro Sociální služby města Přerova o 16,8 mil. Kč 
a navýšením příspěvku na výkon státní správy o  2,3 mil. Kč. Naopak dotace v rámci „Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ oproti roku 2017 poklesly o 4,5 mil. Kč. Investiční transfery 
byly přijaty ve výši 97,7 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2017 o 88,7 mil. Kč více. Investiční 
dotace byly poskytnuty zejména na akci „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská“ 
(77,2 mil. Kč), „Energetická opatření DPS U Žebračky 18“ (7,1 mil. Kč) a „Cyklostezka a chodník 
Velká Dlážka“ (5,7 mil. Kč). Vedle přijatých dotací je zde obsažen také převod z rozpočtových účtů.  
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pol. 2014 2015 2016 2017 2018

41XX  Neinvestiční přijaté transfery 70 650,8 94 679,9 91 155,9 111 907,0 125 824,1

42XX  Investiční přijaté transfery 14 527,4 50 359,4 54 980,1 8 970,1 97 710,5

 C e l k e m 85 178,2 145 039,3 146 136,0 120 877,1 223 534,6

Přehled přijatých transferů v letech 2014 - 2018
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)

 
 

 
 
 
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
 
Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 1 553 001,1 tis. Kč a byly čerpány ve 
výši 1 059 380,5 tis. Kč, tj. na 68,2 % (vše po konsolidaci). Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily jak běžné, 
tak i kapitálové výdaje, které byly čerpány na 54,7 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání běžných 
výdajů, které činilo 73,8 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno zejména plánovanými akcemi oprav 
a údržby majetku města, které z různých důvodů nebyly v roce 2018 realizovány (územní řízení, 
klimatické podmínky, výběrové řízení apod.) a zdroje na jejich realizaci byly ve většině případů 
převedeny do rozpočtu města na rok 2019. Ve vztahu k upravenému rozpočtu vznikly také úspory, 
např. u výdajů na informatiku a GIS (3,4 mil. Kč), u výdajů na správu (3,5 mil. Kč) nebo u výdajů na 
platy, pojistné aj. zaměstnanců magistrátu (2,5 mil. Kč). 
Je nutno zmínit také rezervu rozpočtu, v níž byly jednak zdroje vyčleněné na konkrétní účely, tak na 
nerozpočtované výdaje. 
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Struktura výdajů v roce 2018 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

 

sk.
skutečnost

2017
rozpočet

2018

upravený
rozpočet

2018

skutečnost
2018

podíl na 
celkových 
výdajích *

skutečnost
/upravený 
rozpočet

1
 zemědělství, lesní
 hospodářství a rybářství

1 277,4 1 910,0 2 712,1 1 050,6 0,1% 38,7%

2
 průmyslová a ostatní odvětví
 hospodářství

52 115,7 60 125,0 76 918,1 62 747,8 5,9% 81,6%

3  služby pro obyvatelstvo 283 249,3 254 074,4 298 444,6 275 239,8 26,0% 92,2%

4
 sociální věci a politika
 zaměstnanosti

65 211,4 41 468,2 80 456,2 78 235,1 7,4% 97,2%

5
 bezpečnost státu a právní
 ochrana

35 250,9 37 608,7 41 374,5 39 572,9 3,7% 95,6%

6
 všeobecná veřejná správa
 a služby

229 548,7 298 866,3 482 967,1 263 657,5 24,9% 54,6%

 dotační programy, ostatní 
 dotace a dary

20 264,3 20 949,9 30 143,3 30 125,0 2,8% 99,9%

 projektové dokumentace
 a akce nad 500 tis. Kč

102 982,7 100 262,7 539 985,2 308 751,8 29,1% 57,2%

 výdaje celkem 789 900,4 815 265,2 1 553 001,1 1 059 380,5 100,0% 68,2%

 
 
* v tabulce je uvedeno členění výdajů dle skupin rozpočtové skladby se samostatně vymezenými dotacemi, 
projektovými dokumentacemi a akcemi nad 500 tis. Kč, přičemž v úvodním slově je % podíl k celkovým 
výdajům v členění dle vybraných oddílů rozpočtové skladby, a to bez ohledu na charakter výdajů. 
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Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 810 093,2 tis. Kč, což oproti roku 2017 představuje 
zvýšení o 102 103,6 tis. Kč. Vyšší čerpání v roce 2018 bylo patrné u projektů v rámci Programu 
prevence kriminality, zajištění sociálních služeb prostřednictvím SSMP, dále v oblasti sociálních věcí, 
u provozních výdajů vymezených v rozpočtu kanceláře tajemníka (zvýšení o 23,9 mil. Kč), u výdajů 
na dotační programy, ostatní dotace a dary (zvýšení o 9,8 mil. Kč) nebo u výdajů na městskou 
a příměstskou autobusovou dopravu (zvýšení o 9,3 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, s. r. o.). Dle příslušné položky rozpočtové skladby bylo v roce 
2018 na opravy a udržování vynaloženo celkem 80,9 mil. Kč, přičemž v roce předchozím to bylo 40,1 
mil. Kč.  
Kapitálové výdaje dle výkazu dosáhly výše 249,3 mil. Kč, což je oproti roku 2017 více 
o 167,4 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 23,5 %. Nejvýraznějším 
kapitálovým výdajem roku 2018 byla akce „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská“ 
(91,8 mil. Kč). Dále lze z větších akcí zmínit modernizace 7 základních škol (65,8 mil. Kč), 
„Energetická opatření DPS U Žebračky 18“ (17,1 mil. Kč), „Demolice objektu Kojetínská 1831“ 
(7,2 mil. Kč) a další.  
 
Podrobný přehled výdajů na akce nad 500 tis. Kč je uveden v příloze č. 2, přičemž se jedná jak o nové 
investice, tak i opravy. 
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orj.  odbor
upravený

rozpočet 2018
skutečnost

k 31. 12. 2018
%

01X  Kancelář tajemníka (KT) 239 824,6 233 735,2 97,5

02X  Odbor řízení projektů a investic (PRI) 422 504,2 243 582,0 57,7

1XX  Kancelář primátora (KP) 32 988,4 31 709,8 96,1

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 50 724,3 47 299,1 93,2

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 62 121,8 47 366,4 76,2

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 8 107,1 2 100,5 25,9

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 332 788,1 252 849,1 76,0

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 161 421,3 161 094,3 99,8

7XX
 Odbor evidenčních správních služeb
 a obecního živnostenského úřadu (ESŽ)

34 290,1 34 181,6 99,7

8XX
 Odbor stavebního úřadu
 a životního prostředí (STAV)

2 335,6 1 332,9 57,1

9XX  Městská policie (MP) 5 336,4 4 129,5 77,4

 Rezerva 200 559,2 0,0 0,0

1 553 001,1 1 059 380,5 68,2

VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK - ODBORŮ
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)
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DLUHOVÁ SLUŽBA 
 
K datu 31.12.2018 dosahoval zůstatek nesplaceného úvěru částky 213,4 mil. Kč. V porovnání se 
stavem ke stejnému datu roku 2017 došlo k navýšení nesplacených závazků o 40,7 mil. Kč.  
 
Dne 10.05.2017 byla mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., 
uzavřena smlouva o úvěru 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 (čerpáno v roce 
2017) a zbylá část na financování akcí nad 500 tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova. 
Ta byla čerpána v roce 2018 v celkové výši 70 738 377,61 Kč. Úvěr byl v průběhu roku splácen 
v souladu se splátkovým kalendářem.  
 
Výpočet ukazatele dluhové služby je prováděn v souladu s usnesením vlády ze dne 23.10.2017 č. 742 
o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků. Monitoring slouží pro hodnocení 
hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které 
vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Tři monitorující 
ukazatele mají za cíl 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. 
 
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 31.12.2018 dosahuje 
22,2 % průměru příjmů.  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 ukazatel dluhové
 služby (v %)
 absolutní výše
 dluhu (v tis. Kč)

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

2,88

213 423

24,56

172 684

14,887,015,785,094,678,83 4,62

210 045251 445383 523360 336362 253373 625324 996
 

 
 

 
 
 
 
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 2019 budou předloženy Zastupitelstvu města 
Přerova ke schválení na zasedání dne 30.04.2019 a příslušný zákon (č. 280/2009 Sb.) stanovuje pro 
podání přiznání k daním z příjmů a tím i provedení účetní závěrky pro společnosti s ručením 
omezeným i akciové společnosti termín 6 měsíců po uplynutí účetního a zdaňovacího období, přičemž 
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) stanovuje 
obdobnou lhůtu pro svolání valné hromady, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, budou údaje       
o hospodaření obchodních společností předloženy dodatečně. 
 
Rozbory zpracované příspěvkovými organizacemi jsou do návrhu zapracovány bez významnějších 
úprav. 
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 
 
Součástí finančního vypořádání jsou i vratky přijatých a poskytnutých dotací a transferů. Z transferů 
podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem došlo k nedočerpání finančních prostředků 
ve výši 859 Kč v rámci projektu Asistent prevence kriminality, 13 977,77 Kč u dotace Domovník - 
preventista a 108 295 Kč na aktualizaci územní energetické koncepce. Uvedené částky byly odvedeny 
počátkem roku 2019 v souladu s příslušnými právními předpisy poskytovatelům. Z příspěvkových 
organizací byla část provozního příspěvku vrácena Sociálními službami města Přerova 
(423 000,00 Kč),  Kulturní a informační služby města Přerova vrátily část podpory de minimis 
(31 177,01 Kč) a společnost Teplo Přerov, a. s., vrátila po vyúčtování přeplatek dotace (12 463,03 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 
2 418 869 Kč, a to zejména díky zavedení slev od září ve výši 75 % z plné ceny jízdného v MAD 
Přerov pro děti a mládež, studenty a seniory nad 65 let, který byl počátkem roku 2019 uhrazen 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 766 344 Kč, tj. celkem 3 065 370 Kč a dále dle Smlouvy 
o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti uhradilo město v roce 2018 zálohu ve výši 
2 099 791 Kč a počátkem roku 2019 pak doplatek 298 171 Kč. I v roce 2018 byl zajišťován provoz 
Cyklobusu Bečva na základě smluvního vztahu s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. Město 
poskytlo na jeho provoz zálohu ve výši 62 166 Kč, dopravce provedl souhrnné vyúčtování po 
ukončení provozu a na kompenzaci mu bylo doplaceno 28 922 Kč. 
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Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             1 107 915 760,72 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                          - 1 059 380 519,75 Kč 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                              + 48 535 240,97 Kč 

 

Byly zapůjčeny dlouhodobé prostředky ve výši                                                        70 738 377,61 Kč 

 

Byly uhrazeny splátky úvěru ve výši                                                                  - 30 000 000,00 Kč 

Nespecifikované výdaje (převod zůstatku účtu fondu Útulek pro zvířata Technickým službám 

města Přerova, s. r. o.)                                                                                                        - 58 758,76 Kč 

 

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (např. přenesená daňová povinnost)          - 576 609,47 Kč 

Výsledek roku 2018, včetně financování                                                                    88 638 250,35 Kč 

 

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob                                                   - 2 278 839,46 Kč 

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)                              - 123 131,77 Kč 

Zůstatek roku 2018 – po vypořádání, včetně financování                                    + 86 236 279,12 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavy běžných účtů k 31.12.2018 

Základní běžné účty                                                                                                   632 092 178,47 Kč 

Fond sociální                                                                                                                      959 482,93 Kč 

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                            7 822 798,97 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 
takzvaného Hradiska. Celosvětovou proslu- 
lost zajistily městu nálezy z období „lovců 
mamutů“, kteří tu pobývali. Pozůstatky 
pravěké historie si mohou dnešní návštěvníci 

Předmostí prohlédnout v Památníku lovců mamutů, který byl zbudován přímo v místě, kde naši 
prapředci před mnoha tisíci lety žili. 
Nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. Na královské město byl povýšen v roce 1256 
Přemyslem Otakarem II., později se Přerov stal na dlouhou dobu sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. 
Přerov je také právem nazýván městem Blahoslavovým a Komenského – nejvýznačnějších osobností 
jednoty bratrské. Jejich jména jsou spjata se zdejší bratrskou školou, jejíž umístění v těsném sousedství 
dnešního centra města odhalily archeologické vykopávky teprve nedávno. V místě nálezů – v ulici 
Na Marku – byl zpřístupněn Památník jednoty bratrské, který prezentuje nejen nálezy, ale i unikátní 
renesanční cestu, která tu byla odkryta.  
Současný Přerov má návštěvníkům co nabídnout. Může se pochlubit zachovalou městskou památkovou 
zónou na Horním náměstí, ve které se 
nachází měšťanské domy z 15. a 16. 
století, zbytky středověkých hradeb 
s fortnou a renesančně upravený zámek, 
ve kterém sídlí Muzeum Komenského se 
svými zajímavými a cennými exponáty – 
od archeologických nálezů přes minerály 
a sbírku entomologickou až po expozici 
dobové školní třídy z dob Učitele národů 
J. A. Komenského. Ze zámecké věže je 
možno dohlédnout až do městského parku 
Michalov, který se rozkládá na sedmnácti 
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hektarech a od roku 1992 je kulturní památkou. Je centrem setkávání, kde se pravidelně konají 
promenádní koncerty a další kulturní akce. Pro Přerovany je Michalov oblíbeným místem odpočinku, 
kde mezi vzrostlými stromy a pestrobarevnými záhony květin příjemně tráví volný čas. Nedaleko 
parku nabízí pro relaxaci své zázemí areál lagun, skatepark, bicrossová dráha i DiscGolfPark. 
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. 
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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, jejich zaúčtování, zabezpečuje 
veškeré bankovní vztahy města, zhodnocuje dočasně 
volné finanční prostředky, vede evidenci akcií v ma-
jetku města, zabývá se problematikou daně z příjmů 
právnických osob za město, vede evidenci a zpraco-
vává vyúčtování příkazových bloků za město a reali-
zuje cenové kontroly.  
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Daňové příjmy 
 
Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvo-
dové zprávy návrhu. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 
Plnění:                                                      1 200,00 Kč 
% plnění:                                                           - 
 
Jednalo se o příjmy za spotřebovanou elektrickou 
energii.  
 
Příjmy z úroků 
 
Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             380 600,00 Kč 
Plnění:                                               1 399 922,91 Kč 
% plnění:                                                       - 
 
V průběhu roku 2018 docházelo k pozvolnému zvy-
šování úrokových sazeb, které byly několik let na 
rekordních minimech. Na tuto skutečnost reagovaly 
banky, na základě podnětu odboru ekonomiky, 
postupným zvyšováním úročení běžných účtů, což 
se projevilo v plnění příjmů na této položce. Jako 
příklad lze uvést např. úročení běžných účtu u České 

Odbor ekonomiky 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 
(29) 

 

vedoucí odboru 
(1) 

oddělení 
rozpočtu 

(5) 

oddělení 
místních příjmů 

(10) 

oddělení 
účetnictví 

(12) 

metodik 
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spořitelny, a. s., které v lednu činilo 0,01 % p. a., 
koncem roku již 0,8 % p. a. V průběhu roku byly 
zhodnocovány krátkodobě volné finanční pro-
středky prostřednictvím: 
� spořícího účtu u Československé obchodní banky, 

a. s. (0,22 % p. a., od 01.09.2018 zvýšení na 
0,37 % p. a.),        

� spořícího účtu s výpovědní lhůtou 31 dní u Sber-
bank CZ, a. s. (úroková sazba 0,3 – 0,8 % p. a.), 

� vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní u J&T 
Banky, a. s. (0,10 % p. a.), 

� vkladového účtu s bonifikací u J&T Banky, a. s. 
(0,80 % p. a.). 

 

 
 
V roce 2000 nakoupilo město Přerov podílové listy 
otevřeného podílového fondu Pioneer Trust (nyní 
Amundi CR – 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 však dosahuje stále záporných 
hodnot a rok 2018 nebyl, co se týká výkonnosti 
fondu, zrovna rokem příznivým, fond vykázal ztrátu 
-7,55 %. Zastupitelstvo města Přerova na svém zase-
dání 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 portfolia. Je klasifikován jako balancovaný 
fond s agresivním portfoliem, což znamená, že cílový 
podíl akcií a s akciemi souvisejících cenných papírů 
může dosahovat 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 dluho-
pisy a pokladniční poukázky emitované ČNB nebo 

MFČR.  
 
Příjmy z podílů na zisku a dividend 
 
Rozpočet původní:                                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   3 633 000,00 Kč 
Plnění:                                        3 674 104,00 Kč 
% plnění:                                              101,1 

Ze společností, v nichž má statutární město Přerov 
majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny těmito 
akciovými společnostmi: 
� Vodovody a kanalizace Přerov   3 672 707,00 Kč 
� ČEZ                                                    1 122,00 Kč 
� Veolia Energie ČR                                275,00 Kč  
 
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předcho-
zích let od jiných veřejných rozpočtů 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             201 800,00 Kč 
Plnění:                                                  201 817,05 Kč 
% plnění:                                                       100,0 
 

Jednalo se o doplatek dotace na volby do poslanecké 
sněmovny, konané v roce 2017 a přípravu voleb 
prezidenta. 
 
Ostatní přijaté vratky transferů 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 070 000,00 Kč 
Plnění:                                               1 374 305,74 Kč 
% plnění:                                                      128,4 
  

V rámci finančního vypořádání roku 2017 vrátila 
příspěvková organizace Sociální služby města 
Přerova na účet města přeplatek příspěvku na provoz 
ve výši 1 070 000,00 Kč. Dále je zde obsažena částka 
z vyúčtování hospodaření příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerov za rok 
2017 ve výši 195 350,00 Kč, z vyúčtování podpory 
de minimis ve výši 50 488,70 Kč a vratky od různých 
subjektů, kterým město poskytlo dotaci, v celkovém 
objemu 58 467,04 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 
splatit v letech 2016-2022. V roce 2018 byly realizo-
vány 2 splátky po 300 000 Kč v souladu se splátko-
vým kalendářem.  
 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        73 450 000,00 Kč 
Plnění:                                             70 738 377,61 Kč 
% plnění:                                                       96,3 
 
Dne 10.05.2017 byla mezi statutárním městem Přerov 
a Československou obchodní bankou, a. s., uzavřena 
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smlouva o úvěru ve výši do 300 mil. Kč s tím, že jeho 
část bude použita na refinancování zůstatku nespla-
cené části jistiny úvěru přijatého od společnosti 
Dexia Crédit Local (čerpáno v roce 2017) a zbylá 
část na financování akcí nad 500 tis. Kč schválených 
Zastupitelstvem města Přerova. Úvěr bylo možné 
čerpat do 31.12.2018 a byl čerpán v celkové výši 
70 738 377,61 Kč. Zůstatek nesplacené části jistiny 
úvěru k 31.12.2018 činil 213 422 588,05 Kč.    
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Finanční vypořádání minulých let 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             165 000,00 Kč 
Čerpání:                                               164 034,75 Kč 
% čerpání:                                                     99,4 
 
V roce 2017, v rámci realizace níže uvedených pro-
jektů, nebyly dočerpány tyto finanční prostředky: 
� Asistent prevence kriminality          96 890,00 Kč 
� Veřejné informační služby knihoven – podpro-

gram VISK 3                                    22 078,00 Kč 
� Podpora zabezpečení mateřských a základních 

škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do 
pěti                                                            1,00 Kč 

 

Počátkem roku 2018 byly výše uvedené finanční 
prostředky vráceny do státního rozpočtu. V předcho-
zích letech obdrželo statutární město státní příspěvek 
na výkon pěstounské péče dle počtu uzavřených 
dohod. Všechny dohody byly postupně ukončeny 
a státní příspěvek ve výši 46 000 Kč již nebylo možné 
na zákonem stanovený účel využít. Z tohoto důvodu 
byl rovněž vrácen do státního rozpočtu.  
 
Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 
 
Rozpočet původní:                               665 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             665 000,00 Kč 
Čerpání:                                               420 765,77 Kč 
% čerpání:                                                     63,3 
 
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 2018 celkem uhra-
zeno 265 764 Kč, z toho: 
� 210 540 Kč – služby daňového poradenství, 

(měsíční paušální částka ve výši 17 545 Kč), 
� 50 820 Kč – zpracování daňového přiznání.  
 

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:                            2 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 500 000,00 Kč 
Čerpání:                                            1 874 089,37 Kč 
% čerpání:                                                     75,0 
 
Při sestavování návrhu rozpočtu byla brána v potaz 
skutečnost, že od srpna 2017 docházelo k postup-
nému zvyšování úrokových sazeb a s jejich navyšo-
váním se počítalo i v průběhu roku 2018. Současně 
bylo nezbytné počítat s tím, že v průběhu roku dojde 
k čerpání zbylé části úvěru až do výše 109,8 mil. Kč.  
 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků 
 
Rozpočet původní:                          30 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        30 000 000,00 Kč 
Čerpání:                                          30 000 000,00 Kč 
% čerpání:                                                 100,0 
 
Jednalo se o úhrady jistin úvěru přijatého od Česko-
slovenské obchodní banky, a. s., hrazených v souladu 
s uzavřenou smlouvou o úvěru.  
 
Ostatní finanční operace j. n. (daň z příjmů práv-
nických osob za obce, DPH) 
 
Rozpočet původní:                          22 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        21 483 500,00 Kč 
Čerpání:                                          21 483 410,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Územní samosprávné celky mají ve zdaňování daní 
z příjmů právnických osob (DPPO) specifické posta-
vení – hradí daň sami sobě, daň tedy hospodaření 
obce nezatěžuje. V rozpočtu města na rok 2018 byla 
za tímto účelem v příjmové a výdajové části rozpočtu 
vyčleněna částka 22 mil. Kč. Na základě zpracování 
přiznání k DPPO za rok 2017 byla daňovou porad-
kyní vypočítána skutečná daňová povinnost ve výši 
21 483 410 Kč. 
 
Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 
a. s.) 
 

Rozpočet původní:                          13 625 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        16 474 100,00 Kč 
Čerpání:                                          16 474 061,82 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 

Zastupitelstvu města Přerova bylo na 34. zasedání 
dne 15.12.2017 připraveno k projednání uzavření 
dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 
11-015-001-08 mezi statutárním městem Přerov 
a společností Teplo Přerov, a. s., kterým byla upra-
vena výše dotace na provoz, běžné opravy a údržbu 
majetku užívaného příjemcem k provozu sportovních 
zařízení (dále jen dotace) pro rok 2018 částkou 
13 625 000 Kč. Zastupitelstvo však v této záležitosti 
nepřijalo usnesení a záležitostí se zabývalo opako-
vaně na svém jednání dne 22.01.2018, kdy schválilo 
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uzavření dodatku č. 9, který upravuje výši dotace 
částkou 15 690 321 Kč. Současně bylo schváleno 
i příslušné rozpočtové opatření.  
Další úprava rozpočtu byla spojená s předložením 
vyúčtování společnosti Teplo Přerov, a. s., za rok 
2017. Přestože společnost požadovala doplatek ve 
výši 1 838 666,01 Kč, Zastupitelstvo města Přerova 
na svém 39. zasedání dne 21.05.2018 schválilo, 
v souladu s platnými smlouvami uzavřenými mezi 
městem a společností, doplatek ve výši 783 740,82 
Kč, a to s hledem na fakt, že dotace je určena na 

provoz, běžné opravy a údržbu sportovních zařízení 
v majetku města, což oprava havarijního stavu ven-
kovního bazénu ve výši 1 054 925,19 Kč (zahrnuto 
do požadavku na doplatek), není. 
 

 
 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
(bankovní poplatky aj.) 
 
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. 
 
Příkazové bloky 
 

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, které vydalo Ministerstvo financí. Na 
základě tohoto pokynu byl vydán k 01.01.2018 nový 
Vnitřní předpis č. 27/2017 – Příkazové bloky, schvá-
lený dne 14.12.2017. Ke stejnému datu byl současně 
zrušen Vnitřní předpis č. 1/2013 – Pokutové bloky. 
V průběhu roku 2018 byly nakoupeny na Krajském 
úřadě Olomouckého kraje nové příkazové bloky, 
které byly řádně zaevidovány a předány na jednot-
livé odbory a oddělení k používání. Neplatné poku-
tové bloky byly vráceny v únoru 2018 na Krajský 
úřad Olomouckého kraje ke skartaci. Příkazové bloky 
nemají žádnou nominální hodnotu, nelze tedy stano-
vit jejich počáteční zásobu v korunách českých, ale 
jen v kusech.   

V roce 2018 byly vydány potrestaným osobám příka-
zové bloky v částce 1 681 600 Kč, z toho: 
 

Městská policie Přerov  1 487 800 Kč 

ESŽ, oddělení dopravně 
správních agend 73 600 Kč 

ESŽ, oddělení přestupků 42 900 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 
úřad (fyzické osoby) 0 Kč 

ESŽ oddělení evidenčně 
správních agend a matriky 43 400 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 
úřad (právnické osoby) 33 900 Kč 

CELKEM  1 681 600 Kč 

 
Cenové kontroly 
 

Oddělení provádělo cenové kontroly dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších před-
pisů, a to na základě zmocnění ze zákona č. 265/1991 
Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřeny na ve-
dení cenové evidence prodávaného zboží (§ 11) 
a označování zboží (§ 13). V případě zjištění poru-
šení cenových předpisů je zahájeno správní řízení 
o uložení pokuty. V roce 2018 byly provedeny 4 ce-
nové kontroly. Porušení cenových předpisů zjištěno 
nebylo. K 31.12.2018 zůstaly neuhrazeny 2 pokuty 
v celkové výši 4 000 Kč. Jednalo se o pokuty jedné 
osoby z roku 2000 a 2005, které byly na návrh exeku-
tora převedeny v roce 2013 na podrozvahu, a to 
z důvodu nemajetnosti dlužníka.  
 
Oddělení účetnictví 
 
Oddělení plní funkci obslužného a servisního útvaru 
v organizační struktuře Magistrátu města Přerova 
(MMPr). 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 ekonomický systém Ginis.  
 
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.  
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               78 700,00 Kč 
Plnění:                                                  203 948,74 Kč 
% plnění:                                                         - 
 

Jednalo se o příjmy z vyúčtování záloh na energie 
a služby z předchozích období, z toho 60 306,49 Kč 
nevyčerpaná záloha na vybudování přípojného místa 

pro odběr elektrického proudu na ulici Dluhonská, 
59 322,60 Kč za teplo, 28 840 Kč za vodu a 15 000 
Kč náhrada za nedodržení smluvních podmínek       
u akce Oprava odvodňovacích žlabů. Zbylou část 
tvoří vyúčtování služeb pošt, telekomunikací, neusku-
tečněná školení a vrácené soudní poplatky. 
 
Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 
Plnění:                                                             0,40 Kč 
% plnění:                                                          - 
 

Příjmy byly způsobené zaokrouhlením úhrad vysta-
vených faktur.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní finanční operace j. n. (DPH) 
 

Rozpočet původní:                            4 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          8 949 100,00 Kč 
Čerpání:                                            6 433 547,64 Kč 
% čerpání:                                                    71,89 
 

Hrazeny byly měsíční platby finančnímu úřadu spo-
jené s daní z přidané hodnoty, jíž je město plátcem. 
Schválená úprava rozpočtu počítala s mimořádným 
prodejem majetku a jeho zdaněním, nebyly však 
splněny všechny podmínky pro uskutečnění prodeje.   
 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
(bankovní poplatky, aj.)  
 

Rozpočet původní:                               400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             400 000,00 Kč 
Čerpání:                                               387 431,41 Kč 
% čerpání:                                                    96,9 
 

Jednalo se o poplatky za vedení účtů a služby s tím 
spojené, které město hradí peněžním ústavům. 
 
Činnost místní správy 
 
Rozpočet původní:                               220 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             220 000,00 Kč 
Čerpání:                                               155 001,77 Kč 
% čerpání:                                                    70,5 
 
Částku 150 040 Kč tvořily platby za služby auditora 

(přezkum hospodaření), částku 4 961,77 Kč pak 

výdaje na kurzové rozdíly při nákupu valut za 
účelem proplacení cestovních náhrad. 

Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 
 
Rozpočet původní:                     30 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     30 000,00 Kč 
Čerpání:                                       5 805,68 Kč 
% čerpání:                 19,35 
 
Na depozitních účtech města jsou vedeny jistoty 
nájemců bytů ve vlastnictví města. Část uzavřených 
smluv z období DSMP obsahuje ujednání o úročení 
jistoty sazbou 2,5 %. Upravit úročení je možné jen 
po dohodě obou stran. Nové smlouvy již neobsahují 
ustanovení o úročení. Vzhledem k tomu, že dosud 
neexistuje právní výklad, je na základě doporučení 
daňových poradců jistota úročena sazbou bankov-
ního účtu, na kterém jsou jistiny uloženy.  
 

 
 
Oddělení místních příjmů 
 
Místní poplatky 
 
Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví 
město v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou (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. 6/2017, 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:                                             27 258 313,03 Kč 
% plnění:               104,8 
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Sazba poplatku 650 Kč a úleva 325 Kč zůstaly i pro 
rok 2018 zachovány, tedy již šestým rokem občané 
platili stejnou částku. Změna ale nastala u výše 
sankce, která je uplatňována v případě, že poplatek 
není zaplacen včas nebo ve správné výši. OZV 
č. 6/2017, kterou Zastupitelstvo města Přerova schvá-
lilo dne 15.12.2017, došlo od 01.01.2018 k jejímu 
snížení z původních 50 % sazby poplatku na 20 %. 
Někteří poplatníci mají nárok na osvobození nebo 
jsou jim poskytnuty úlevy. V roce 2018 byl nárok na 
osvobození přiznán 2 450 poplatníkům, což bylo 
o 71 osob méně než v roce 2017. Jednalo se zejména 
o osoby dlouhodobě žijící v zahraničí (804) a s tr-
valým pobytem na úřední adrese MMPr, tj. 
v Bratrské ul. 34, pokud není znám jejich skutečný 
pobyt (800). Vysoký počet osvobozených byl i u dětí 
do 1 roku (376). Úleva se týkala celkem 446 poplat-
níků, zejména majitelů rekreačních objektů (420). 
Po uplynutí termínu splatnosti, tj. po 30.06.2018, 
byla uplatněna sankce u 4 579 poplatníků.  
 
Oddělení vykonává nejen správu daného poplatku, 
ale věnuje se i vymáhání nedoplatků, přičemž postu-
puje v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě ne-
úspěšnosti, případně nemožnosti daňové exekuce, 
následuje postoupení vymáhání nedoplatků soud-
nímu exekutorovi. A pokud ani tento způsob není 
možný, dochází k odpisu nedoplatku z důvodu 
nedobytnosti a převod na podrozvahu. Stále jsou 
však sledovány majetkové poměry dlužníka a dle 
možností činěny takové kroky, aby byla využita 
maximální lhůta pro vymáhání, která činí 20 let. 
Dlužníkům, a to převážně těm, kteří nemají uhrazen 
poplatek za aktuální rok, je po splatnosti rozesíláno 
upozornění na nedoplatek. Během roku 2018 jich 
bylo odesláno celkem 1 257 ks. Majetkové poměry 
byly prověřeny u 1 746 dlužníků a následně bylo 
vydáno 108 ks exekučních příkazů na nedoplatky ve 
výši 350 789 Kč a Exekutorskému úřadu Přerov, 
bylo postoupeno k vymáhání 70 ks exekučních ná-
vrhů v celkovém objemu 243 994 Kč. Do insol-
venčního řízení byly postoupeny nedoplatky 42 
dlužníků. Z důvodu prekluze byly odepsány nedo-
platky v celkové výši 1 236 759 Kč. K 31.12.2018 
byly evidovány nedoplatky v celkové výši 
10 488 382,55 Kč, z toho: 
� v rozvaze ve výši 9 889 894,55 Kč, které se tý-

kaly 3 264 osob (7 %), z nichž většina nemá 
uhrazený poplatek za více let,  

� v podrozvaze ve výši 598 488 Kč (224 dluž-
níků), kde jsou vedeny nedobytné pohledávky 
(např. nebyl zjištěn žádný majetek dlužníka).  

 
Nejvyšší nedoplatky byly i nadále u poplatníků 
s trvalým pobytem na úřední adrese magistrátu, a to 
2 868 516,91 Kč (791 osob).  
Na základě spolupráce s Úřadem práce v Přerově ve 
věci poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na 
úhradu daného poplatku sociálně slabým občanům 
byla v roce 2018 přiznána 1 322 osobám.  

Poplatek ze psů 
 
Rozpočet původní:                            1 450 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 450 000,00 Kč 
Plnění:                                               1 449 962,61 Kč   
% plnění:                                                   100,0 
 
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 pevně stanovené sazby zákonem o místních 
poplatcích ve výši 200 Kč pro poživatele invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jejich zdrojem příjmu nebo poživatele sirot-
čího důchodu. Tato sazba byla evidována u 1 521 
osob, tj. téměř u poloviny z celkového počtu 3 216 
poplatníků. Od roku 2002 činí maximální výše sazby 
poplatku za jednoho psa 1 000 Kč, za druhého 
a dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %. Tento 
poplatek je povinen zaplatit poplatník, která má 
trvalý pobyt v bytovém domě v Přerově I-Městě       
a v Přerově II-Předmostí nebo v sídle ohlašovny 
MMPr, či má sídlo na území města. Pro poplatníka  
s trvalým pobytem v rodinném domě v Přerov I-
Městě a v Přerově II-Předmostí, činí sazba 400 Kč, 
v ostatních místních částech 300 Kč bez rozdílu, kde 
je pes chován. 
 

 
 
Poplatek je dlouhodobě splatný jednorázově vždy do 
31.03. příslušného kalendářního roku a platí se za 
psa staršího 3 měsíců. V případě nedodržení termínu 
splatnosti je uplatněna sankce ve výši 50 % sazby. 
V roce 2018 její celková výše dosáhla 81 411 Kč. 
K 31.12.2018 byl nárok na osvobození přiznán 255 
poplatníkům, zejména z důvodu přiznání II. a III. 
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stupně mimořádných výhod dle zvláštního právního 
předpisu (188). Další osvobození se týkalo psů, kteří 
mají složeny záchranářské zkoušky (7), zkoušky 
canisterapeutie (4) nebo myslivecké zkoušky (27), 
poplatníků, kteří převzali psa z útulku (12) a Městské 
policie. Z moci úřední bylo osvobozeno 16 poplat-
níků s místem trvalého pobytu na ohlašovně MMPr, 
kteří se na území města nezdržují a není znám jejich 
skutečný pobyt. Z důvodu novely zákona o místních 
poplatcích bylo 156 poplatníkům zasláno upozornění 
na změnu týkající se nároku na osvobození.  
V rámci vymáhacího procesu bylo zasláno 125 ks 
výzev k odstranění pochybností o údajích v ohlášení 
k poplatkové povinnosti, následně pak 88 ks upozor-
nění na nedoplatek. Dále bylo vydáno 7 exekučních 
příkazů na nedoplatky v celkové výši 21 686,00 Kč. 
Do insolvenčního řízení byly přihlášeny nedoplatky 
ve výši 22 775,08 Kč. 
K 31.12.2018 bylo evidováno 97 dlužníků (3 % z cel-
kového počtu poplatníků), kteří neměli uhrazené 
poplatky ve výši 194 793,20 Kč, zejména za více let. 
Prostřednictvím soudního exekutora bylo vymáháno 
36 657,42 Kč týkajících se 12 dlužníků. Nedobytné 
nedoplatky jsou vedeny na podrozvaze, činily 
35 857,57 Kč a týkaly se 13 dlužníků.  
 
Poplatek z ubytovací kapacity 
 

Rozpočet původní:                   750 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                    750 000,00 Kč 
Plnění:                                         742 124,00 Kč 
% plnění:                                            98,9  
 

Předmětem poplatku jsou jednotlivá využitá lůžka 
v zařízeních určených pro přechodné ubytování za 
úplatu. Poplatek z ubytovací kapacity platí ubyto-
vatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
poskytuje přechodné ubytování. Sazba poplatku za 
každé využité lůžko a den činí 6 Kč, což je maxi-
mální možná výše daná zákonem.  
Oproti roku 2017 došlo ale ke snížení ročního příjmu 
o 30 282 Kč a pokračoval tak dlouhodobý pokles. 
Důvodem je zejména skutečnost, že na území města 
se snižuje počet ubytovacích zařízení a tím klesá 
i počet ubytovaných osob. K 31.12.2018 bylo evido-
váno celkem 28 ubytovacích zařízení podléhajících 
zpoplatnění, z toho 3 hotely, 7 penzionů a 18 ubyto-
ven. Od poplatku byli osvobozeni 2 poplatníci, jed-
nalo se o ubytovny určené k sociálním a charita-
tivním účelům. 
K 31.12.2018 bylo evidováno 5 dlužníků, z nichž 
4 již ubytovací činnost ukončili. Celková výše 
nedoplatků dosáhla 1 601 556,27 Kč. Vymáhány jsou 
zejména soudním exekutorem. 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
Rozpočet původní:    1 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  1 200 000,00 Kč 
Plnění:                     2 169 111,50 Kč 
% plnění:                                     180,8 
 

U daného poplatku došlo téměř k dvojnásobnému 
zvýšení příjmu proti upravenému rozpočtu, přičemž 
oproti roku 2017 vzrostl o 804 918 Kč. Důvodem 
bylo zejména rozsáhlé provádění výkopových prací 
na ul. Husova, Tovární a na nábřeží PFB za účelem 
rekonstrukce parovodu na horkovod, v Předmostí 
pak probíhaly rekonstrukce teplovodních rozvodů. 
Výše příjmu je závislá na rozsahu, druhu provádě-
ných prací a délce jejich trvání. Poplatek se platí za 
každý započatý m² a den zvláštního užívání veřejné-
ho prostranství. U poplatku jako každoročně probí-
hala pravidelná místní šetření (294), jejichž cílem by-
lo dodržování povinností stanovených v OZV a zjiš-
ťování nových uživatelů veřejného prostranství.  
 
Nejvyšší příjmy byly dosaženy za zábor v důsledku: 
� provádění výkopových prací         894 355,50 Kč 
� vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní     

automobil                                       583 390,00 Kč 
� umístění stavebních zařízení a skládek  
                                                             330 945,00 Kč 
�  umístění reklamních zařízení        168 630,00 Kč  
�  umístění zařízení pro poskytování služeb 

(předzahrádky)                               134 160,00 Kč 
 

V roce 2018 bylo od poplatku osvobozeno 106 po-
platníků z důvodu vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osobu zdravotně postiženou. K 31.12.2018 
byli evidováni pouze 2 dlužníci s nedoplatky v cel-
kové výši 63 265 Kč. Prostřednictvím soudního exe-
kutora je vymáhán nedoplatek jednoho dlužníka, 
nedoplatky druhého byly přihlášeny do insolven- 
čního řízení. Na podrozvaze byly vedeny nedobytné 
nedoplatky ve výši 6 045 Kč (4 dlužníci).  
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Správní poplatky – odbor ekonomiky 
 
Rozpočet původní:             22 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:             22 000,00 Kč  
Plnění:           153 100,00 Kč 
% plnění:                        -           
 
Dosažený příjem výrazně překročil původní rozpo-
čet, důvodem byly zejména zaplacené správní poplat-
ky za povolení herního prostoru (64 000 Kč) a za 
změnu tohoto povolení (65 000 Kč). Sazbu 4 000 Kč 
za povolení herního prostoru stanovenou dle sazeb-
níku správních poplatků uhradilo 7 provozovatelů 
a týkala se 16 případů celkem. Sazbu 2 500 Kč za 
změnu povolení herního prostoru zaplatilo 5 provo-
zovatelů a vztahovala se k 26 případům. Další příjmy 
byly již podstatně nižší. Stanovenou sazbu dle 
sazebníku správních poplatku ve výši 400 Kč za 
vyřízení žádosti o povolení splátek u pokut, případně 
místních poplatků, uhradilo 59 osob, sazbu 100 Kč 
za vydání potvrzení o bezdlužnosti 5 osob.  
 
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 
 
Rozpočet původní:                      0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      0,00 Kč 
Plnění:           146 120,32 Kč 
% plnění:                                -  
 
Od 01.01.2017 byl tento odvod zrušen a nahrazen 
daní z hazardních her z důvodu nové právní úpravy 
– zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který 
nahradil zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění 
pozdějších předpisů. V závěru roku byla na účet 
města poukázána specializovaným finančním úřadem 
platba ve výši 146 120,32 Kč.   
 
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě 
výherních hracích přístrojů 
 
Rozpočet původní:                      0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      0,00 Kč 
Plnění:               2 269,01 Kč 
% plnění:                           -  
 
Příjem se týká jediné platby poukázané na tuto po-
ložku, neboť i tento odvod byl od 01.01.2017 zrušen 
a nahrazen daní z hazardních her.  
 
Daň z hazardních her 
 
Rozpočet původní:      29 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      29 000 000,00 Kč 
Plnění:      30 058 059,49 Kč 
% plnění:                                                 103,6  
 
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 čtvrt-
letí. Hazardní hry jsou na území města dlouhodobě 
regulovány. Od 01.01.2018 je účinná OZV č. 4/2017, 

o regulaci provozování hazardních her, vydaná 
zastupitelstvem dne 19.06.2017 a novelizována dne 
15.12.2017. Dle ní lze na území města provozovat 
v hernách i kasinech bingo, technickou i živou hru 
a turnaje malého rozsahu, ale pouze v místech, která 
se nacházejí mimo plošně chráněné památkové území 
ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov 
a dále mimo území ve vzdálenosti v okruhu 100 m 
od hlavních vstupů do škol a školských zařízení.  
V roce 2018 bylo v rámci nového dvoustupňového 
povolovacího procesu vydáno ve správním řízení 44 
rozhodnutí na základě žádostí 7 provozovatelů, a to 
jak k povolení herního prostoru (16), tak k jeho 
změně (28). Celkem bylo povoleno 333 hazardních 
her. V průběhu roku byla 4 povolení zrušena, z toho 
ve 3 provozovnách byl provoz ukončen úplně, 
v 1 provozovně byl ukončen provoz herny a zahájen 
provoz kasina.  
 
Na základě vydaných povolení byly hazardní hry 
k 31.12.2018 provozovány v: 
� 8 hernách (Husova 103/8, Havlíčkova 1140/43, 

Čechova 1692/12, Kramářova 1461/5, tř. Gen. 
Janouška 2854/2, Nádražní 2810/2, Brabansko 
3570/2a, Čechova 3136/10), 

� 4 kasinech (Dr. Milady Horákové 420/8, Vsadsko 
2225/2, Husova 1183/6, nám. Svobody 1091/17 
a 1092/16).  

V průběhu roku postupně ukončovaly provoz zbý-
vající herní zařízení povolená Ministerstvem financí 
ČR dle dřívějšího zákona o loteriích. 
  
 

 
 
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:                    98 790,00 Kč 
% čerpání:                98,8 
 

Jednalo o úhradu nákladů za označení psa mikro-
čipem. 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-
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málně však do výše 600 Kč. V evidenci označených 
psů a jejich chovatelů bylo k 31.12.2018 celkem 
3 216 chovatelů a 3 863 psů. U 48 psů bylo doloženo 
potvrzení veterinárního lékaře o nevhodnosti 
označení mikročipem.  
 
Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 
 

Rozpočet původní:             100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       100 000,00 Kč 
Čerpání:                             0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 
 
Jednalo se o finanční prostředky určené na případ-
nou úhradu nákladů Exekutorskému úřadu Přerov, 
dle uzavřené Rámcové smlouvy o provádění exekucí 
ze dne 27.06.2016 a na výdaje týkající se náhrad 
nákladů soudního řízení.  
 
Evidence a vymahatelnost pokut 
 

Stěžejní činností oddělení bylo vymáhání peněžitých 
plnění (pokut a nákladů řízení v rámci dělené správy), 
uložených jednotlivými odbory MMPr a městskou 
policií (MP) a do lhůty splatnosti neuhrazených.  
V rámci samosprávy byly evidovány a mimosoudní 
cestou vymáhány faktury po lhůtě splatnosti, vedena 
evidence pokut vyplývajících ze smluvních vztahů, 
škod na majetku města a ostatních pohledávek města 
včetně příslušenství.  
Na oddělení byly jednotlivými odbory MMPr a MP 
postoupeny k vymáhání pokuty a náklady řízení ve 
výši 4 018 928,65 Kč, což je o 2 119 957,65 Kč více 
než v roce 2017. Vymoženo bylo 2 470 229,55 Kč, 
tj. 61,7 % z celkové částky. Ve srovnání s rokem 
2017 se sice podařilo vymoci o 640 290,72 Kč vyšší 
částku, ale s ohledem na objem nově postoupených 
případů nedoplatky vzrostly. Veškeré nedoplatky na 
pokutách a nákladech řízení dosáhly 17 661 465,11 
Kč, z toho: 
� v rozvaze (7 491 případů)         16 856 069,11 Kč   
� na podrozvaze (340 případů)         805 396,00 Kč 
Vymáhání nedoplatků je stále obtížnější, přetrvává 
stav, kdy se správních deliktů opakovaně dopouští 
stejní dlužníci a zvyšuje se počet předlužených osob. 
Problémem je i legislativa, neboť tyto nedoplatky 
není možné přihlásit do dědického ani do insol-
venčního řízení. V průběhu roku bylo dále: 
� z moci úřední rozhodnuto o posečkání s úhradou 

pokut u 2 dlužníků v celkové výši 24 400 Kč, 
� na základě žádosti dlužníků vydáno 50 ks rozhod-

nutí o rozložení úhrady na splátky týkající se 
celkové částky 816 088 Kč,  

� v rámci daňové exekuce vydáno celkem 461 ks 
exekučních příkazů, zejména na přikázání pohle-
dávky z účtu u poskytovatele platebních služeb 
nebo srážek ze mzdy; takto byly vymáhány 
nedoplatky v celkové výši 2 153 277,43 Kč, 

 
 
 

� soudnímu exekutorovi bylo předáno k vymáhání 
161 ks návrhů zahrnujících nedoplatky v objemu 
1 170 32,53 Kč; celkový počet případů vymáha-
ných jeho prostřednictvím se tak zvýšil na 2 628 
a činil 7 183 263,58, tj. 43% nedoplatků 
evidovaných v rozvaze.  
  

Evidence pohledávek města vzniklých v oblasti 
samostatné působnosti, jejich promíjení a odpis 
 
Oddělení vedlo komplexní evidenci pohledávek 
města a jím zřízených příspěvkových organizací (PO)  
po lhůtě splatnosti a zajišťovalo jejich pololetní 
projednávání za účasti zástupců vedení města, jednot-
livých odborů a PO. Pravomoce k odpisu pohledá-
vek byly vymezeny Vnitřním předpisem č. 27/2014. 
Vedoucí odboru ekonomiky provedla odpis pohle-
dávek u 5 případů v souhrnné částce 9 213 952,22 
Kč, z toho u: 
� 3 případů se jednalo o upuštění od vymáhání 

pohledávky z důvodu nedobytnosti   3 542,98 Kč 
� 1 případu o pravomocné rozhodnutí soudu, kdy 

společnost byla vymazána z obchodního rejstříku 
po provedené likvidaci na návrh likvidátora 

                                                               72 840,75 Kč 
� 1 případu, kdy došlo k narovnání ve smyslu 

usnesení č. 1199/41/5/2018, bod 1, Zastupitelstva 
města Přerova ze dne 27.08.2018  

                                                          9 137 568,49 Kč 
K odpisu pohledávek v kompetenci vedoucích ostat-
ních odborů došlo pouze u odboru správy majetku 
a komunálních služeb, kdy vedoucí odepsal pohle-
dávky z bytového hospodářství u 11 případů celkem 
ve výši 1 365 952,40 Kč, z toho u: 
� 7 případů z důvodu pravomocného rozhodnutí 

soudu (zastavení dědického řízení pro nemajet-
nost dlužníka                               1 138 881,17 Kč 

� 2 případů pro nedobytnost               44 675,21 Kč 
� 1 případu pro nepatrnost                  13 596,02 Kč 
� 1 případu na základě usnesení Zastupitelstva 

města Přerova z 19.03.2018, č. 1079/37/3/2018 
                                                             168 800,00 Kč 
Dále odepsal pohledávky z nebytového hospodářství 
v celkové výši 2 869 191,99 Kč týkající se 3 případů, 
z toho u: 
� 1 případu z důvodu nepatrnosti            131,27 Kč 
� 1 případu z důvodu nedobytnosti       1 830,00 Kč  
� 1 případu se jednalo o odpis pohledávky z dů-

vodu nedobytnosti na základě usnesení Zastupi-
telstva města Přerova č. 1154/40/3/2018 ze dne 
25.06.2018                                  2 867 320,72 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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Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 
Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             163 500,00 Kč  
Plnění:                                                  163 362,00 Kč  
% plnění:                                                     99,9 
 
Jednalo se o příjmy ze vstupného na koncert Morav-
ské filharmonie Olomouc pořádaný ke státnímu 
svátku 28. října a příjmy ze smluv o reklamě, pře-
devším o příjmy z reklamy v souvislosti s pořádáním 
plesu a s oslavami 100. výročí založení republiky. 
 

 
Příjmy z prodeje zboží 
 
Rozpočet původní:                             100 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:                           100 000,00 Kč  
Plnění:                                                116 166,60 Kč  
% plnění:                                                     116,2 

 
Jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje propagačních 
předmětů, brožur a knih vydaných pro propagaci 
města (Procházka zapomenutým Přerovem, František 
Rasch a vzpoura v boce Kotorské, Od lovců mamutů 
k cihle, Přerovský zámek, Po stopách Žerotínů, Pře-
rov ve světle korespondence Karla staršího ze Žero-
tína, Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko 
Přerova 18. a 19. června 1945 a také Legionář Jan 
Gayer) a příjmy z prodeje kalendářů a drobných 
propagačních předmětů. 
  
Odvody příspěvkových organizací (KIS) 
 
Rozpočet původní:                               475 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             482 900,00 Kč 
Plnění:                                                  482 900,00 Kč 
% plnění:                                                      100,0 
 
Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku 
k 31.12.2018, z hlavní i doplňkové činnosti, byly 
odvedeny na příjmový účet zřizovatele. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Vydavatelská činnost 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             209 000,00 Kč 
Čerpání:                                               208 664,00 Kč 
% čerpání:           99,8  

Finanční prostředky byly použity na vydání publi-
kace Legionář Jan Gayer v nákladu 500 kusů a na 
pokrytí navýšení ceny za publikaci František Rasch 
a vzpoura v boce Kotorské z důvodu rozšíření 
publikace. Zbylá část byla použita na dotisk knihy 
Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 
18. a 19. června 1945 v nákladu 500 ks. 
 
Ostatní záležitosti kultury 
 
Rozpočet původní:                            2 266 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 875 000,00 Kč 
Čerpání:                                            2 423 337,92 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 financovány akce zařazené do 
programu oslav na rok 2018 a kulturní a sportovní 
akce v místních částech. Finanční prostředky 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 (plnicí 
pera, USB disky, šňůrky na krk, deštníky, samo-
lepky, omalovánky, ručníky, termohrnky, pro-
pisky, a také výroční turistické známky či butony 
s motivy výročí 100leté republiky),  

� služby spojené s realizací kulturně-společenských 
akcí (plakáty, pozvánky, brožury apod., ušlé par-
kovné), 

� výdaje na městský ples, 
� zajištění oslav města Přerova a pietních akcí 

(plakáty, pozvánky, materiál na zajištění pietních 
akcí, apod.). 

 
Zachování a obnova kulturních památek (neinv. 
transfery dobrovolným svazkům obcí) 
 
Rozpočet původní:   53 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   53 000,00 Kč 
Čerpání:   52 549,00 Kč 
% čerpání:          99,1 
 
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.  
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Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-
ným svazkům obcí) 
 
Rozpočet původní: 132 000,00 Kč 
Rozpočet upravený: 132 000,00 Kč 
Čerpání: 131 373,00 Kč 
% čerpání:          99,5 
 
Jednalo se o úhradu členského příspěvku Regionální 
agentuře pro rozvoj Střední Moravy. Výše příspěvku 
činí 3 Kč/obyvatel/rok. 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 
 
Rozpočet původní:    131 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  131 000,00 Kč 
Čerpání:  129 981,00 Kč 
% čerpání:          99,2 
 
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:                            1 270 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 270 500,00 Kč 
Čerpání:                                            1 152 440,20 Kč 
% čerpání:                                                  90,7 
 
 

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: 276 000,00 Kč 
Rozpočet upravený: 276 000,00 Kč 
Čerpání: 273 987,80 Kč 
% čerpání:          99,3 
 
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:                          16 850 800,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        18 106 500,00 Kč 
Čerpání:                                          18 106 500,00 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 
 
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 spo-
jeny 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.  

 

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 
vyměřena  

3,00 3,00 
částka 

vyměřena 

původní rozpočet 53 000,00 91 000,00 179 000,00 10 000,00 132 000,00 131 000,00 1 000,00 

upravený rozpočet 53 000,00 91 000,00 179 000,00 10 000,00 132 000,00 131 000,00 1 000,00 

čerpání 
k 31.12.2018 

52 549,00 88 823,80 175 164,00 10 000,00 131 373,00 129 981,00 1 000,00 
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Celý rok 2018 byl věnován oslavám 100. výročí 
založení Československa. Na úvod kulturní sezony 
nechyběl koncert Moravské filharmonie Olomouc, 
která představila posluchačům nesmrtelné hity 
rockových kapel v programu s názvem Rolling Rock. 
V únoru se Městský dům již tradičně stal místem 
konání Reprezentačního plesu města Přerova. 
K poslechu a tanci zahrála hudební skupina Kolorez 
a cimbálová muzika Primáš. Hostem večera byl 
Vašo Patejdl. Počátkem roku proběhla také vzpo-
mínková akce k 100. výročí úmrtí přerovského 
rodáka Františka Rasche, spojená s křtem knihy 
František Rasch a vzpoura v boce Kotorské, za 
účasti delegace z partnerského města Kotor. Mezi 
další významné společenské události patřil také křest 
knihy o generálu Františku Moravcovi, Sportovec 
roku 2017 (kancelář primátora se spolupodílela 
organizačně), či udělení čestného občanství panu 
Paulu Rausnitzovi. Také v tomto roce byly před 

Velikonocemi vyz-
dobeny autobusové 
zastávky. V červnu 
se Přerov opět při-
pojil k Evropské-
mu dni hudby 
a v tomto měsíci 
také proběhla vý-
znamná vzpomín-
ková akce za účasti 
zahraničních hostů, 
věnovaná obětem 

masakru na Švéd-
ských šancích. Při 
této příležitosti byl 
na místě tragédie 
posvěcen nový kříž 

z dílny uměleckého kováře Jiřího Jurdy.  
Během prázdninových měsíců se na městských 
hradbách opět konal multižánrový hudební festival 
skupin z Česka i zahraničí – Hudební léto na hrad-
bách. První koncert s podtitulem Benátská noc na 
Bečvě byl věnován 100. výročí republiky a 50. vý-
ročí skupiny Academic Jazz Band. Druhý srpnový 
víkend patřil již tradičně Přerovským svatovavři-
neckým hodům, které proběhly 10.-12.08.2018 
a zúčastnily se jich i delegace z našich přátelských 
měst.  
Zpříjemněním vstupu dětí do nového školního roku 
byla bezesporu opět akce Do školy s úsměvem, která 
se uskutečnila v prostoru areálu loděnice. Děti si 
užily mnoho zábavy, ale také se od hasičů a stráž-
níků dozvěděly hravou formou mnoho užitečných 
informací. Zpestřením této akce byla možnost 
projížďky po řece Bečvě, a to nejen na Ololodi 
Kordulka. U příležitosti Dne evropského dědictví 
byly veřejnosti otevřeny některé zajímavé dvorky 
a zahrady v centru města, které jsou běžně nepří-
stupné, ale také turisticky zajímavé objekty (např. 
zámek, židovský hřbitov). 

I v roce 2018 se na podzim konala akce s názvem 
„Land Art“, tentokrát s nádechem 100. výročí zalo-
žení republiky. Děti z mateřských školek se dopo-
ledne pustily do výzdoby náměstí, odpoledne pak 
patřilo široké veřejnosti. Z kašny uprostřed náměstí 
vznikl narozeninový dort se svíčkami, věnovaný 
tomuto výročí. Na oslavách kancelář primátora 
aktivně spolupracovala s Kulturními a informačními 
službami města Přerova.  
 

 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce) 
 
Rozpočet původní:  460 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             528 000,00 Kč 
Plnění:                                                  579 180,00 Kč 
% plnění:          109,7 
 
Jednalo se o příjmy z plošné inzerce v měsíčníku 
Přerovské listy, který vydává společnost Strategic 
Consulting, s. r. o. Inzerce byla zajišťována externě 
na základě smlouvy o obstarávání plošné inzerce. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Vnitřní obchod (marketing a propagace) 
 
Rozpočet původní:                               227 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             325 400,00 Kč 
Čerpání:  159 825,61 Kč 
% čerpání:            49,1  
 
Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené 
s novou virtuální prohlídkou města, dále pak v sou-
vislosti se vzpomínkovou akcí na Františka Rasche 

či ve spojitosti s implementací pravidel a procesů 
souvisejících s nařízením EU GDPR do webu města 

a v neposlední řadě také na fotografické služby souvi-
sející s nově zvolenými zastupiteli. Dále byly finan-
ční prostředky čerpány na vyplacení odměn vítězům 
fotosoutěže Jeden den v Přerově, na tvorbu letáků na 
téma Rozvojové plochy města či zpracování manuálu 
na užití znaku města Přerova. Další výdaje byly 
určeny na zajištění akce Obnovujeme Knezjlíkovy 
sady (např. na výrobu placek a letáků).  
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Cestovní ruch 
 
Rozpočet původní:  206 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  176 000,00 Kč 
Čerpání:    98 984,70 Kč 
% čerpání:          56,2 
 
Hrazeny byly výdaje spojené s členstvím města 
v dobrovolném sdružení Cyklostezka Bečva, aktivity 
spojené s propagací této cyklostezky (uspořádáno 
např. tradiční zahájení sezony), dále pak revize stavu 
cyklostezky, obnova značení apod. Rovněž byly 
financovány tyto činnosti: 
� propagace turistických cílů na území Moravské 

brány v rámci členství statutárního města Přerova 
ve volném sdružení subjektů Moravská brána,  

� spoluúčast města na tradiční akci Noc kostelů 
a tvorba propagačních předmětů souvisejících 
s akcí „Land art“,  

� aktivity cyklokoordinátora, jednalo se o novou 
kampaň „Přerov jede na kole“, jejímž cílem bylo 
motivovat veřejnost, aby při cestě do práce 
využívala místo aut či hromadné dopravy kola. 
Završením aktivit byla, u příležitosti Evropského 
týdne mobility, hra s názvem KoloCaching. 

 

 
 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 
Rozpočet původní:                          10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    10 000,00 Kč 
Čerpání:                                          10 000,00 Kč 
% čerpání:          100,0 
 
Jednalo se o výdaje na úhradu členského příspěvku 
ve spolku CIVINET, z. s.  
 
Ostatní záležitosti kultury 
 
Rozpočet původní:                          48 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    60 000,00 Kč 
Čerpání:                                          42 623,45 Kč 
% čerpání:           71,1 
 
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:                              911 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 139 000,00 Kč 
Čerpání:                                            1 090 814,00 Kč 
% čerpání:  95,8 
 

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:  890 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   890 000,00 Kč 
Čerpání:  714 913,00 Kč 
% čerpání:            80,3 
 

Hrazeny byly výdaje spojené s přípravou a konáním 
setkání zástupců města se 75letými občany, věcné 

a květinové dary, fotodokumentace, tiskoviny, hu-
dební produkce, výdaje vzniklé při obřadech vítání 
dětí, zlatých a diamantových svateb, ale také se zápisy 
jmen dětí a manželů do pamětních knih a na pamětní 
listy.  
 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 

Rozpočet původní:             0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    30 000,00 Kč 
Čerpání:    30 000,00 Kč 
% čerpání:  100,0 
 

Čerpáno bylo v souvislosti se soutěží Předzahrádka 
roku, a to na vyplacení odměn pro členy hodnotící 
poroty a pro vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích. 
 

Činnost místní správy (služby) 
 

Rozpočet původní:  412 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  412 000,00 Kč 
Čerpání:  317 351,60 Kč 
% čerpání:  77,0 
 

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. 
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Oddělení ochrany a krizového řízení 
 
Činnost oddělení má zcela odlišný charakter a je 
spojena zejména s výkonem státní správy. Hlavním 
úkolem je zajišťování připravenosti města Přerov 
jako obce s rozšířenou působností na řešení mimo-
řádných událostí a krizových stavů, v rámci které 
zpracovává příslušnou dokumentaci a zabezpečuje 
plnění úkolů vyplývajících z jednání bezpečnostní 
rady a krizového štábu s úzkou vazbou na činnost 
integrovaného záchranného systému a na činnost 
krizových orgánů v rámci své působnosti. Za mimo-
řádných událostí nebo krizových stavů se spolu-
podílí na varování obyvatelstva a na plnění úkolů 
spojených s evakuací, ukrytím, s nouzovým přežitím 
a se zásobováním obyvatelstva. Zajišťuje funkčnost 
a provozuschopnost stálých úkrytů civilní ochrany, 
včetně řízení a koordinace velitelů krytů a obsluh 
filtroventilací. Na úseku požární ochrany zpracovává 
stanovenou požární dokumentaci, zajišťuje a koordi-
nuje požární ochranu na území města a místních 
částí. Zároveň organizačně zabezpečuje odbornou 
přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 
a udržuje jejich akceschopnost, přičemž se spolu-
podílí na jejich materiálním a finančním zabezpečení. 
Nedílnou součástí povinností oddělení je zabezpe-
čení ochrany utajovaných informací a zvláštních 
skutečností. 
V rámci aktivit oddělení byly provedeny nácviky 
některých naplánovaných opatření, například pro-
běhlo cvičení na stavbu protipovodňových mobil-
ních hrází na nábř. Dr. E. Beneše, cvičení členů 
krizového štábu zaměřené na jeho svolání a sezná-
mení s obsluhou dostupných aplikací, které se v době 
mimořádných událostí využívají. Vše vyvrcholilo 
v listopadu, kdy proběhlo dvoudenní cvičení pořá-
dané Správou státních hmotných rezerv, při kterém 
svolaní členové museli řešit simulovaný krizový stav 
způsobený rozsáhlými povodněmi na území města, 
např. evakuaci obyvatelstva, nouzové ubytování, 
dopravní uzávěry, psychologickou pomoc.  
 

 
 
Veškerá nacvičená opatření se pak zúročují při 
řešení reálných mimořádných událostí. V roce 2018 
se jednalo např. o povodňové stavy na Kryškově 
mlýně,  opakované  vichřice,  hořící  skládku  nebez- 

pečného odpadu v Hradčanech, opakované požáry 
porostů, dohašovací práce v různých objektech, 
likvidace nebezpečného hmyzu.  
Oddělení také přispělo k otevření výstavní expozice 
v krytu CO, který je součástí kina Hvězda a příle-
žitostně bude zpřístupňován veřejnosti. V neposlední 
řadě se pak podílelo na odstranění následků havárie 
vody v prostorách požární zbrojnice Přerov, kde 
kromě fyzických sil, bylo zapotřebí velké množství 
vysoušečů s ohledem na rozsah havárie a rozlehlost 
zasažených prostor.  
V průběhu roku oddělení participovalo na mnohých 
dalších úkolech, např. na zabezpečení výroby speciál-
ního protipovodňového kontejneru, ve kterém je 
uloženo mobilní protipovodňové hrazení za účelem 
rychlejší přepravy a efektivnější stavby hráze.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Úpravy vodohospodářsky významných a vodáren-
ských toků 
 
Rozpočet původní:                  130 000,00 Kč 
Rozpočet upravený: 130 000,00 Kč 
Čerpání: 106 347,94 Kč 
% čerpání:          81,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na jedno-
rázové uhrazení správního poplatku Českému tele-
komunikačnímu úřadu za prodloužení potřebného 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Dále byl 
tomuto úřadu uhrazen povinný roční poplatek za 
používání rádiového kmitočtu pro nepohyblivé 
vysílací stanice. Hrazeny byly smluvní výdaje za 
datové služby a rozesílané informační SMS zprávy, 
za údržbu digitálního protipovodňového plánu, za 
pravidelnou servisní činnost systému srážkoměrů 
a měřící techniky, kterou smluvní firma provádí 
v předepsaných termínech 3 x ročně.  
 
Ochrana obyvatelstva 
 
Rozpočet původní:  165 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:   165 600,00 Kč 
Čerpání:  163 024,27 Kč 
% čerpání:           98,4 
 
Finanční prostředky byly čerpány průběžně za úče-
lem udržení provozuschopnosti jednotlivých krytů 
CO, např. byla provedena revize dieselagregátu 
v krytu na Čechově ulici. Dále byly hrazeny zejména 
ostatní osobní výdaje v souvislosti s dohodami, které 
jsou sepsány s údržbářem krytu (zabezpečuje běžnou 
drobnou údržbu v daných prostorách) a s osobami, 
které jsou proškoleny na obsluhu vnitřního filtro-
ventilačního zařízení. Dalšími výdaji, které v sou-
vislosti s provozem krytů vznikly, byly výdaje za 
drobný spotřební materiál, spotřebovanou elektric-
kou energii a pohonné hmoty a maziva nezbytné pro 
chod elektrozařízení. 
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Záležitosti krizového řízení j. n. 
 
Rozpočet původní: 304 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:  277 100,00 Kč 
Čerpání: 201 552,55 Kč 
% čerpání:          72,7 
 
Jsou zde zahrnuty výdaje spojené s modernizací 
technického zařízení, které umožňuje z Centra 
krizového řízení v případě vzniku mimořádných 
událostí přímo vstoupit do vysílání Televize Přerov 
a informovat veřejnost o vzniku a vývoji situace. 
Výdaje na činnosti spojené s realizací optických tras 
neslo oddělení ICT, přístrojové vybavení bylo kryto 
z rozpočtu oddělení ochrany a krizového řízení. 
V průběhu roku byly hrazeny smluvní výdaje na 
preventivní servis původního technického zařízení 
a tento smluvní vztah byl po realizaci akce v měsíci 
září vypovězen a s novým technickým zařízením již 
nebudou vznikat žádné další výdaje pro přenos 
signálu z centra krizového řízení do Televize Přerov. 
Další finanční prostředky byly použity na pořízení 
drobného dlouhodobého majetku, např. nabíječky na 
startovací baterie k dieselagregátům, ochranné přilby 
nutné při řezání motorovými pilami, nerezové 
várnice, apod. Pořízeno bylo také 5 kusů nových 
odvlhčovačů, které poslouží občanům města i měst-
ským organizacím při mimořádných událostech nebo 
haváriích. V průběhu roku byl pro město Přerov na 
zakázku vyroben protipovodňový kontejner. Po jeho 
dodání v říjnu 2018 bylo nutné doplnit některé 
nepostradatelné vnitřní vybavení usnadňující montáž 
hrazení, např. pořídit ocelovou tlakovou lahev 
s redukčním ventilem spolu se vzduchovou hadicí 
a ofukovací pistolí a ruční nářadí.  
Průběžně byly také hrazeny služby telekomunikací 
a radiokomunikací, tedy výdaje spojené s provozem 
vodočetného zařízení na řece Bečvě a s provozem 
Infokanálu. Financovány byly také pravidelné platby 
za datové služby serverů, které s provozem uvede-
ných systémů úzce souvisejí.  
 
Požární ochrana – dobrovolná část 
 
Rozpočet původní:  154 800,00 Kč 
Rozpočet upravený:  154 800,00 Kč 
Čerpání:  130 062,60 Kč 
% čerpání:  84,0 
 
Členům jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), 
kteří se zúčastňují zásahů či cvičení v tzv. mimopra-
covní době, náleží zákonná odměna, část rozpočto-
vaných finančních prostředků byla tedy použita na 
tento účel. Dále byly finanční prostředky vynaloženy 
na náhrady mezd, těch členů JSDH, kteří se zúčast-
nili řešení mimořádných událostí nebo likvidace 
jejích následků v době, kdy měli být přítomni ve 
svém zaměstnání. S těmito výdaji souvisí ostatní 
povinné pojistné. Mnohé zásahy se odehrávají 
v nočních hodinách, kdy není jednoduché zabezpečit 
stravu pro zasahující jednotky. Proto byly pořízeny 

tzv. nouzové stravní dávky, u kterých lze ohřev 
provést kdekoliv v terénu bez použití tepelného 
zdroje. Čerpány byly i finanční prostředky na 
pohoštění. 
 
Dotační program, ostatní dotace a dary 
 
Kultura 
 

Rozpočet původní:                            1 998 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 998 000,00 Kč 
Čerpání:                                            1 998 000,00 Kč 
% čerpání:          100,0 
 

Jednalo se o dotační program města v oblasti kultury. 
Čerpání probíhalo v souladu s uzavřenými smlou-
vami.  
 
Ostatní záležitosti kultury  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč  
Čerpání:                                                 80 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o mimořádnou dotaci města Přerova pro 
Sport Management, s. r. o., na akci Zlatý kanár 2018. 
 
Zachování a obnova kulturních památek 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             120 000,00 Kč  
Čerpání:                                               120 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o mimořádnou dotaci pro Římskokato-
lickou farnost Přerov na částečnou úhradu nákladů 
na obnovu kostela sv. Vavřince v Přerově. 
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Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč  
Čerpání:                                                 20 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o mimořádnou dotaci pro KŘESŤAN-
SKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z. s., na výrobu 
pamětní desky. Finanční prostředky byly poskytnuty 
v souladu s veřejnoprávní smlouvou.  
 
Zájmová činnost v kultuře 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             305 000,00 Kč  
Čerpání:                                               305 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o tyto mimořádné dotace pro:  
� Muzeum Komenského, p. o., na „Projekt 100letá 

republika“                                           200 000 Kč 
� J. B. na Galavečer v Dubu nad Moravou        
                                                                      5 000 Kč 
� fyzickou osobu – studenta Filmové a televizní 

fakulty Akademie Múzických umění v Praze na 
natáčení filmu                                       20 000 Kč 

� Dechový orchestr Haná Přerov, z. s., na částečnou 

úhradu nákladů v souvislosti s účastí na mezi-
národním hudebním festivalu               80 000 Kč  

 
Záležitosti krizového řízení j. n.  
 
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 Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
technického kontejneru pro požární stanici Přerov. 
Finanční prostředky byly čerpány v souladu s veřej-
noprávní smlouvou o poskytnutí dotace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní činnosti j. n.  
 
Rozpočet původní:                               120 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             120 000,00 Kč  
Čerpání:                                               120 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Mimořádná dotace pro Pekárnu Racek, s. r. o., byla 
určena na pokrytí části mzdových nákladů proda-
vačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 
Finanční prostředky byly poskytnuty v souladu 
s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, a to 
ze zdrojů místních částí.  
 
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                                 4 000,00 Kč  
Čerpání:                                                   4 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o finanční dar Nadaci Malý Noe na 
podporu aktivit spjatých s pomocí zdravotně znevý-
hodněným dětem a dětem žijícím a vyrůstajícím bez 
rodičovské péče. Finanční prostředky byly poskyt-
nuty v souladu s darovací smlouvou.  
 
Záležitosti krizového řízení j.n.  
 
Rozpočet původní:                                   7 500,00 Kč  
Rozpočet upravený:                                 7 500,00 Kč  
Čerpání:                                                   7 500,00 Kč  
% čerpání:                                                     100,0  
 
Jednalo se o peněžitý dar pro Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje na provozování systému 
automatického telefonního volání a SMS, prostřed-
nictvím kterého jsou svoláváni členové JSDH k mi-
mořádným událostem (je-li třeba, i členové Bezpeč-
nostní rady a Krizového štábu obce s rozšířenou 
působností Přerov). Příspěvek slouží zároveň k údrž-
bě jednotného systému vyrozumívání a varování. 
 
Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná 
vedoucí kanceláře primátora 
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SML/03742/2018  Kulturní spolek Academic, z. s. 4 000,00 08.10.2018

SML/03782/2018  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL, z. s. 64 000,00 25.01.2019

SML/0421/2018  Přerovský komorní orchestr, z. s. 9 000,00 23.01.2019

SML/0422/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 59 780,00 19.12.2018

SML/0423/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 83 000,00 20.12.2018

SML/0431/2018  Fyzická osoba podnikající (V. Š.) 67 220,00  nevyúčtováno

SML/0432/2018  Základní škola Přerov, Trávník 27 17 000,00 30.01.2019

SML/0441/2018  Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 29 000,00 30.01.2019

SML/0445/2018  Vocantes, z. s. 38 000,00 31.01.2019

SML/0447/2018  Střední škola technická, Přerov 7 000,00 24.01.2019

SML/0448/2018  Nadační fond Přerov - Cuijk 33 000,00 22.01.2019

SML/0449/2018  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV z. s. 112 000,00 27.01.2019

SML/0451/2018  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 42 000,00 31.01.2019

SML/0452/2018  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 175 000,00 31.01.2019

SML/0454/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 63 000,00 14.09.2018

SML/0456/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 86 000,00 20.12.2018

SML/0457/2018  Základní škola Přerov, Trávník 27 46 000,00 30.01.2019

SML/0461/2018  Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 182 000,00 30.01.2019

SML/0463/2018  Nadační fond Blues nad Bečvou 90 000,00 30.01.2019

SML/0466/2018  Duha klub Rodinka 28 000,00 30.01.2019

SML/0468/2018  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV z. s. 135 000,00 27.01.2019

SML/0471/2018  TK PRECHEZA Přerov, z. s. 18 000,00 25.01.2019

SML/0475/2018  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 48 000,00 30.01.2019

SML/0483/2018  Fyzická osoba podnikající (V. L.) 37 000,00 21.01.2019

SML/0485/2018  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 153 000,00 31.01.2019

SML/0486/2018  Duha Klub Dlažka 174 000,00 16.01.2019

SML/0487/2018  Duha Klub Dlažka 198 000,00 16.01.2019

 C E L K E M 1 998 000,00

SML/0003/2018  Pekárna Racek, s. r. o. 120 000,00 17.01.2019

SML/0109/2018  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 200 000,00 30.01.2019

SML/0427/2018  ČR - Hasičský záchranný sbor Ol. Kraje 150 000,00 22.01.2019

SML/0572/2018  Fyzická osoba podnikající (J. B.) 5 000,00 01.06.2018

SML/0573/2018  KŘESŤANSKÁ POLICEJNÍ ASOCIACE, z. s. 20 000,00 30.01.2019

SML/0849/2018  Fyzická osoba (M. J.) 20 000,00 31.01.2019

SML/1271/2018  Dechový orchestr Haná Přerov z. s. 80 000,00 05.12.2018

SML/1709/2018  Římskokatolická farnost Přerov 120 000,00 15.01.2019

SML/1710/2018  Sport Management s. r. o. 80 000,00 25.01.2019

 C E L K E M 795 000,00

Dotační program na podporu oblasti kultury

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne
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Oddělení personální 
 
Pro rok 2018 byl radou města stanoven počet 
zaměstnanců, zařazených do Magistrátu města 
Přerova (MMPr) původně na 312,7. V průběhu roku 
však v souvislosti s celou řadou organizačních změn 
došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 9, a to 
z důvodu zavedení radarového měření rychlosti, dále 
došlo ke zřízení pracovní pozice koordinátor oblasti 
mobility na odboru koncepce a strategického 
rozvoje, referenta na odboru ekonomiky (zaučení za 
vedoucího oddělení účetnictví) a referenta na oddě-
lení dopravy odboru majetku a komunálních služeb. 
Nadále byla provozována služba Senior taxi. 
K 31.12.2018 činil tedy počet zaměstnanců zařaze-
ných do MMPr 321,7. Počet zaměstnanců zařazených 
do Městské policie Přerov (MP) byl navýšen na 57.   
 

 

V roce 2018 probíhal projekt „Asistenti prevence 
kriminality“(APK) s počtem 4 zaměstnanců, dotova-
ných Ministerstva vnitra ČR a s počtem 4 zaměst-
nanců s příspěvkem úřadu práce. 
V průběhu roku oddělení vykonávalo pracovně 
právní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 414 
zaměstnanců zařazených do MMPr a MP, pro APK, 
16 žen na mateřské a rodičovské dovolené, 4 uvol-
něné zastupitele (od listopadu 2018 pro 5 uvolně-
ných zastupitelů), 31 (resp. 30) neuvolněných zastu-
pitelů, v průměru 162 předsedů a členů komisí 
a výborů, 282 občanů činných pro město na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
28 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr, 44 bylo 
nově přijato, u 16 došlo ke změně pracovně právního 
postavení, 5 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou 

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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a 2 se z rodičovské dovolené vrátily. Od 01.01.2018 
došlo ke změně nařízení vlády o platových poměrech  
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
u všech zaměstnanců bylo tedy nutno provést změny 
v platových tarifech a zkontrolovat dolní hranice 
nárokových složek. 
Na počátku roku byly, v souvislosti se změnou 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., provedeny změny ve 
výši odměňování členů zastupitelstva. 
V lednu 2018 se konaly volby prezidenta ČR a v říjnu 
2018 volby komunální. Oddělení v této souvislosti 
zabezpečilo dohody o provedení prací k zajištění 
voleb, zúčtování platů za přesčasy na volbách, 
odměny pro 905 členů komisí a osob zajišťujících 
uvedené volby.  
V řádném termínu byla zpracována, zkontrolována 
a elektronicky odeslána data za město a právnické 
osoby zřízené městem do celostátního Informačního 
systému o platech.   
V roce 2018 proběhl procesní a personální audit na 
3 odborech – odboru řízení projektů a investic, 
odboru koncepce a strategického rozvoje a kanceláři 
tajemníka. 
Zaměstnanci pravidelně zpracovávali podklady pro 
čerpání mzdových nákladů a odvodů na úseku 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a sociální 
prevence a pomoci (SPP), dále pak podklady pro 
zúčtování příspěvku úřadu práce na zřízená pracovní 
místa veřejně prospěšné práce a také již zmiňovaný 
projekt APK.  

V souvislosti s odděleným sledováním výdajů na 
činnost místních výborů byly měsíčně přeúčtovány 
výdaje na jejich odměny a pojistné na veřejné zdra-
votní pojištění, náklady na stravenky zaměstnanců 
MP, jakož i výdaje na dohody o provedení prací 
v místních výborech. Odděleně byly sledovány i vý-
daje na sociální agendy, a to na sociálně právní 
ochranu dětí a přímou sociální péči, pradleny, dále 
na APK, manažera prevence kriminality, senior taxi 
a domovníky a s tím související přeúčtovávání čerpa-
ných nákladů.  
Oddělení se rovněž zabývalo kontrolou tuzemských 
i zahraničních cestovních náhrad. V roce 2018 bylo 
zkontrolováno: 
� 2 107 cestovních příkazů týkajících se tuzem-

ských pracovních cest, 
� 21 žádostí o vybavení zahraniční měnou, 
� 7 vyúčtování týkajících se zahraničních pracov-

ních cest na Ukrajinu, Slovensko, do Dánska, 
Černé Hory, Polska a Nizozemí. 

 
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 2018 činil příděl 
do sociálního fondu 3,2 % objemu mzdových pro-
středků, zůstatek fondu k datu 31.12.2018 byl 
974 482,93 Kč. 
 

 

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2018 
 

 
 

rozpočet 
v tis. Kč 

skutečnost 
v tis. Kč 

% 
průměrný počet 

zaměstnanců 
průměrný 

plat 

Magistrát 130 998 130 668 99,75 314,69 34 601 

Městská policie  23 819 23 793 99,89 52,74 37 593 

Asistenti prevence kriminality    1 630 1 529 93,80 7,33 17 376 
 
 

Pracoviště vzdělávání 
 
Pracoviště komplexně zabezpečovalo vzdělávání 
úředníků, studium při zaměstnání, výběrová řízení 
na volná místa MMPr a odborné praxe a stáže stu-
dentů na MMPr. V roce 2018 se uskutečnilo 29 výbě-
rových řízení. Dále bylo objednáno 305 vzdělá-
vacích akcí a seminářů, 10 hromadných školení 
přímo v prostorách MMPr. Zajištěno bylo školení 
a vzdělávání, v přepočtu pro více jak 1 100 zaměst-
nanců. V rámci náhradního plnění bylo proškoleno 
7 zaměstnanců. K přípravě a zkouškám zvláštní 
odborné způsobilosti bylo přihlášeno 10 úředníků, 
9 z nich bude zkoušku skládat v průběhu roku 2019, 
v roce 2018 ji úspěšně absolvovalo 10. 
V rámci procesního řízení se oddělení personální 
podílí na implementaci metod kvality, spolupracuje 
na projektech podpořených z ESF operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost, benchmar-
kingové iniciativy. 

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 roce 2018 byl systém 
hodnocení realizován již počtvrté. 
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PŘEHLED VÝDAJŮ – ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ  
     

 

  
rozpočet v tis. Kč 

skutečnost v Kč % 
původní upravený 

Bezpečnost a veřejný pořádek         

Platy, OON, povinné pojistné aj. 31 685,0 33 059,0 32 845 700,5 99,4 

     

Zastupitelstva obcí          

Odměny, povinné pojistné aj. 10 117,0 10 117,0 8 660 442,5 85,6 

     

Volby do Zastupitelstev obcí     

Platy, OON, pojistné aj.  0,0 1 210,0 1 172 425,0 96,9 

     

Volby prezidenta ČR     

Platy, OON, pojistné aj. 1 288,0 1 288,0 1 114 927,5 86,6 

     

Činnost místní správy          

Platy, OON, povinné pojistné aj. 177 195,0 181 338,0 179 060 294,41 98,7 

Vzdělávání 1 500,7 1 664,7 1 429 303,9 85,8 

     
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně 

        

sociální fond 4 955,0 5 072,0 5 072 000,0 100,0 

     

Senior taxi     

Platy, povinné pojistné aj. 355,0 355,0 317 466,0 89,4 

     

Asistenti prevence kriminality, manažer PK          

Platy, OON, povinné pojistné aj. 3 253,0 3 253,0 2 894 560,0 88,9 

Vzdělávání 135,0 135,0 61 000,0 45,2 

     

Přechod na Windows Server 2016     
Vzdělávání 0,0 345,0 334 885,3  97,1 

CELKEM 230 483,7 237 836,7 232 963 005,1 97,9 
 

 
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.  
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V průběhu roku 2018 oddělení právní poskytlo cca 
250 písemných stanovisek a konzultací odborům 
MMPr, MP a PO. Oddělení dále zajišťovalo tyto 
činnosti:  
� podílelo se na tvorbě právních předpisů města, 

například OZV č. 1/2018 a č. 2/2018, kterými 
byla novelizována OZV č. 2/2017 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvis-
losti s hlukem, dále Nařízení č. 2/2018, kterým 
bylo novelizováno Nařízení č. 1/2016, kterým se 
vydává tržní řád, 

� vedlo řadu soudních sporů, z nichž nejvýznam-
nější byly soudní spory se společností Dopravní 
a logistická společnost s. r. o., tj. bývalým do-
pravcem zajišťujícím pro statutární město Přerov 
dopravní obslužnost a soudní spor s Minister-
stvem dopravy ČR týkající se regresní náhrady 
za nesprávný úřední postup,  

� vymáhalo velké množství pohledávek vzniklých 
v samostatné působnosti statutárního města 
Přerova,  

� podílelo se na přípravě vnitřních předpisů MMPr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výdajová část rozpočtu 
 
Činnost místní správy  
 
Rozpočet původní:                               210 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             755 000,00 Kč 
Čerpání:                                               479 468,30 Kč 
% čerpání:                                                     63,5 
 
Z finančních prostředků byla hrazena právní analýza 
spočívající ve zhodnocení stávajícího stavu zpraco-
vání osobních údajů (vstupní analýza), posouzení 
souladu stávajícího stavu zpracování osobních údajů 
s GDPR (rozdílová analýza) a návrhu opatření, která 
povedou k zajištění souladu s GDPR (453 750 Kč), 
poplatky za elektronické platební rozkazy (6 944 Kč) 
a soudní poplatek ve sporu se společností SATES 
MORAVA spol. s r. o. (18 774,30 Kč). 
 

 
 
 

Zprávu podal: Mgr. Petr Mlčoch 
tajemník  
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Oddělení informačních a komunikačních 
služeb 
 
Oddělení zajišťovalo řádné fungování výpočetní 
techniky a chod informačních systémů Magistrátu 
města Přerova (MMPr), poskytovalo zaměstnancům 
uživatelskou podporu při používání výpočetní 
techniky. Nedílnou součástí oddělení informačních 
a komunikačních služeb je pracoviště GIS, které 
zajišťuje chod geografického informačního systému 
a jeho rozvoj. 

 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 
Plnění:                                                    39 049,00 Kč 
% plnění:                                                           - 
 
Jednalo se o příjem z prodeje notebooků zastupite-
lům, kterým v roce 2018 končil mandát. O odkup 
projevilo zájem 10 bývalých zastupitelů. Tento příjem 
plánován nebyl, protože o odkupu rozhodla Rada 
města Přerova dne 18. října 2018.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 
 
Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             131 000,00 Kč 
Plnění:                                                  145 294,00 Kč 
% plnění:                                                     110,9 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy za poskytnutí digitálních 
dat a tiskových výstupů z GIS, zejména jednorázový 
příjem za prodej práva užívání polohopisu a výško-
pisu firmě Zlínprojekt a. s. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Činnost místní správy (informatika, GIS) 
 

Rozpočet původní                             8 476 900,00 Kč 
Rozpočet upravený                         11 343 100,00 Kč 
Čerpání                                             5 494 985,06 Kč 
% čerpání:                                                     48,4 
 

Výdaje byly použity k zajištění řádného chodu infor-
mačních technologií a fungování výpočetní techniky 
(dále VT) MMPr, např. na: 
� nákup 40 ks PC                              435 600,00 Kč 
� nákup monitorů                              128 300,00 Kč 
� nákup černobílých tiskáren            271 100,00 Kč 
� nákup notebooků včetně brašen pro nové radní 

a zastupitele                                   489 700,00 Kč 

Odbor vnitřní správy 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 
(46,4) 

 

vedoucí odboru 
(1) 

úsek 
spisové služby a voleb 

(8) 

oddělení 
vnitřních služeb 

(26,4) 

oddělení 
informačních                  

a komunikačních služeb 
(11) 
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� zpracování analýzy ICT infrastruktury MMPr 
                                                             544 500,00 Kč 
� maintenanci k widgetům pro webový GIS                             

                                                       242 000,00 Kč 
� roční obnovu komerčních a kvalifikovaných certi-

fikátů Postsignum pro zaměstnance MMPr pro 
výkon veřejné správy, certifikátu pro elektronic-
kou podatelnu a důvěryhodných serverových 
certifikátů Thawte                          121 700,00 Kč  

� úhradu 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)                                2 266 000,00 Kč 

 
 

� nákup spotřebního materiálu nezbytného k běžné 
údržbě VT, klávesnice, myši, kabely, USB flash, 
tokeny pro digitální certifikáty, docházkové čipy   
                                                         55 200,00 Kč 

� opravy hardware, především tiskáren                         
                                                         22 100,00 Kč 

� výměnu docházkového terminálu v budově 
Smetanova 7                                    22 700,00 Kč 

� platby za internet                             97 800,00 Kč 
� logování provozu na síti                  10 500,00 Kč 
� zálohování dat                                213 400,00 Kč 
� aktualizaci digitálních technických map  
                                                             234 600,00 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                       11 269 800,00 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                                               187 771,43 Kč 
% čerpání:     15,5 
 
V rámci akce Webový portál proběhla soutěž na 
vytvoření nového webového portálu a poskytování 
technické podpory a maintenance. Web byl vysou-
těžen za výrazně nižší cenu než se předpokládalo. 
 

Modernizace agendových informačních systémů 
magistrátu 
 

Rozpočet původní                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený                         9 527 000,00 Kč 
Čerpání                                            8 537 826,55 Kč 
% čerpání:                            89,6 

V roce 2018 byl uhrazen nový vysoutěžený ekono-
mický systém a spisová služba, jejíž součástí bylo 
pořízení 3 ks elektronických úředních desek. Nadále 
bude hrazena roční servisní podpora.  
 
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 a setkání předsta-
vitelů města s významnými hosty. 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 
 

– 49 – 
 
 

Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 
Rozpočet původní:                             400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           400 000,00 Kč 
Plnění:                                                430 024,55 Kč 
% plnění:                                                   107,5 
 
Oddělení evidovalo příjmy spojené s užíváním neby-
tových prostor (kanceláří) ve 3. nadzemním podlaží 
(NP) budovy MMPr, Smetanova 7, garáží a části 
přístavku ve dvorním traktu a kanceláří ve 3. NP 
budovy Blahoslavova 3, dle uzavřených nájemních 
smluv. Jednalo se o svoz tuhého komunálního odpa-
du, 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:                                                  41 640,00 Kč 
% plnění:                                                        - 
 
Jednalo se o příjmy za službu Senior taxi, jsou zde 

obsaženy finanční prostředky od veřejnosti za objed-
nané převozy k lékařům, do nemocnice, na úřady 
a poštu. 
 

 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-
vání aj.) 
 
Rozpočet původní:                                 6 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               6 000,00 Kč 
Plnění:                                                    5 301,00 Kč 
% plnění:                                                     88,4 
 
Jsou zde zahrnuty příjmy za kopírovací služby pro 
veřejnost, poskytované na informačních kancelářích 
v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7. 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                       800,00 Kč 
% plnění:                                                         - 

Jednalo se o příjmy za výdej nálezů a s tím spojené 
vybrané finanční prostředky od občanů (skladné, 
poštovné) a dále o nalezené finanční prostředky, 
které po uplynutí lhůty 3 let od vyhlášení nálezů 
propadají ve prospěch města. 
 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                    5 461,00 Kč 
% plnění:                                                        - 
 
Jednalo se o příjmy za odprodej mobilních telefonů 
bývalým zastupitelům dle znaleckého posudku. 
Prodej mobilních telefonů byl uskutečněn po schvá-
lení orgánů města dne 31.10.2018. 
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                    7 726,84 Kč 
% plnění:                                                         -   
 
Jednalo se o příjmy dle uzavřených nájemních smluv 
za služby spojené s užíváním nebytových prostor ve 
3. NP a přístavku budovy MMPr Smetanova 7 a ga-
ráží ve dvorním traktu této budovy, konkrétně 
o vyúčtování zálohových faktur za spotřebovanou 
elektrickou energii, teplo, vodné a stočné. 
 
Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                         20,00 Kč 
% plnění:                                                         - 
 
Jednalo se o finanční prostředky vybrané od občanů 
za výdej nálezů (za odeslání korespondenčního 
lístku). 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (senior taxi) 
 
Rozpočet původní:                             170 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           170 000,00 Kč 
Čerpání:                                              109 901,72 Kč 
% čerpání:                                                    64,6 
 
Jednalo se o úhrady za pohonné hmoty, pravidelnou 
údržbu a opravy vozidla senior taxi, přípravu nově 
zřízené místnosti pro službu senior taxi, která od 
01.02.2018 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. 
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Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (APK, manažer) 
 
Rozpočet původní:                               20 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             20 500,00 Kč 
Čerpání:                                                16 126,80 Kč 
% čerpání:                                                     78,7 
 
Výdaje byly použity na úhradu faktur za teplo, 
elektrickou energii, vodné a stočné, dle propočtu m2 
kanceláře pracovníka prevence kriminality a dále za 
nákup drobného materiálu, kancelářských potřeb 
a tonerů. 
 
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků  
 
Rozpočet původní:                             280 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           280 000,00 Kč 
Čerpání:                                              200 012,00 Kč 
% čerpání:                                                   71,4 
 
Výdaje byly použity na vybavení místnosti pro 
obřadníka a obměnu slavnostní výzdoby, dále na 
úklid reprezentativních prostor zámku, který je spo-
jený s konáním svatebních obřadů, kulturních akcí 
a setkání představitelů města s významnými hosty. 
 

 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 
Rozpočet původní:                             400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           454 200,00 Kč 
Čerpání:                                             359 448,81 Kč 
% čerpání:                                                   79,1 
 
Výdaje byly použity na úhradu faktur za teplo, 
elektrickou energii, srážkovou vodu, vodné a stočné 
za pronajaté prostory v budově Blahoslavova 3 
a Smetanova 7 (188 784,21 Kč), nákup hygienických 
potřeb a platby za pravidelný úklid prostor sociál-
ního zařízení pro veřejnost ve dvorním traktu budovy 
Smetanova 7. 
 
Ostatní činnosti související se službami pro oby-
vatelstvo 
 
Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             10 000,00 Kč 
Čerpání:                                                  8 059,18 Kč 
% čerpání:                                                     80,6 

Jednalo se o výdaje spojené s vedením evidence 
ztrát a nálezů. Hrazeno bylo poštovné při oznámení 
nalezené věci majiteli, vrácení dokladů příslušným 

institucím a odborné ocenění nalezených věcí. 
 
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální 
šatník) 
 
Rozpočet původní:                               27 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             27 000,00 Kč 
Čerpání:                                                17 203,00 Kč 
% čerpání:                                                     63,7 
 
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, srážkovou vodu a teplo. 
 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
 
Rozpočet původní:                             718 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           825 000,00 Kč 
Čerpání:                                              693 185,39 Kč 
% čerpání:                                                    84,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� elektrickou energii, teplo, vodné, stočné, srážko-

vou vodu v budově TGM 1 (MP) 354 604,41 Kč, 
� pravidelné revize elektro, hasicích přístrojů a hy-

drantů, svoz TKO, 
� kompletní rekonstrukci sociálního zařízení 

včetně opravy elektroinstalace a osvětlení, 
� výměnu výplní okenních otvorů na dispečinku    

a chodbě včetně vymalování. 
 
Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení) 
 
Rozpočet původní:                             710 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         1 015 300,00 Kč 
Čerpání:                                           1 010 386,98 Kč 
% čerpání:                                                     99,5 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� vybavení, opravy a technické prohlídky požární 

techniky a prostředky požární ochrany, včetně 
odtahu nepojízdného vozidla, 

� nákup zásahových a protipořezových obleků, 
rukavic, obuvi a pracovního ošacení, speciálního 
obleku Agama, 

� nákup motorových pil, hadic a savic včetně šrou-
bení, termokamery, hydraulického vyprošťova-
cího zařízení, 

� zdravotní prohlídky členů jednotek sborů dobro-
volných hasičů, revize dýchacích přístrojů. 

 
Zastupitelstva obcí 
 
Rozpočet původní:                                16 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              16 500,00 Kč 
Čerpání:                                                16 032,71 Kč 
% čerpání:                                                    97,2 
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Jednalo se o úhradu za tisk plakátů pro Zastupitel-
stvo města Přerova a poplatky za paušál a hovorné 
prostřednictvím mobilních telefonů pro předsedy 
výborů a komisí. 
 
Volby do zastupitelstev územních samosprávných 
celků 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           700 000,00 Kč 
Čerpání:                                              633 003,14 Kč 
% čerpání:                                                     90,4 
 
Finanční prostředky z poskytnuté neinvestiční dota-
ce byly použity na úhradu výdajů vzniklých v sou-
vislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které se 
konaly ve dnech 05.10.2018 – 06.10.2018. Byly čer-
pány na tisk a vylepení volebních plakátů, kancelář-
ské a čistící potřeby, nákup tonerů, kalkulaček, 
visacích zámků, razítkových podušek, pohonných 
hmot (PHM), platbu za hovorné přes mobilní tele-
fony, stravenky, nájemné za pronájmy volebních 
místností a ICT techniky, roznos hlasovacích lístků 
Českou poštou, zapůjčení nákladních vozidel pro 
rozvoz a svoz volebního materiálu do všech 51 
okrsků a na opravu volebních uren včetně nátěru. 
 
Volba prezidenta republiky 
 
Rozpočet původní:                             600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           660 000,00 Kč 
Čerpání:                                              637 010,47 Kč 
% čerpání:                                                     96,5 
 
Finanční prostředky z poskytnuté neinvestiční dota-
ce byly použity na úhradu výdajů vzniklých v sou-
vislosti s konáním voleb Prezidenta republiky, které 
se konaly ve dnech 12.01.2018 – 13.01.2018 (I. kolo)  
a 26.01.2018 – 27.01.2018 (II. kolo). Byly čerpány 
na tisk a vylepení volebních plakátů, kancelářské 
a čistící potřeby, nákup tonerů, PHM, platbu za 
stravenky, hovorné přes mobilní telefony, nájemné 
za pronájmy volebních místností a ICT techniky, 
roznos hlasovacích lístků Českou poštou, zapůjčení 
nákladních vozidel pro rozvoz a svoz volebního 
materiálu do všech 51 okrsků. 
 
Činnost místní správy (správa) 
 
Rozpočet původní:                        19 130 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                       22 778 500,00 Kč 
Čerpání:                                         19 341 252,88 Kč 
% čerpání:                                                   84,9 
 
Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-
davků jednotlivých odborů MMPr zejména na: 
� úhradu faktur a zálohových faktur za elektrické 

energie, plyn, teplo, vodné a stočné a srážkové 
vody v budovách MMPr            4 313 808,08 Kč 

� úhradu za nájem a služby v budově TGM 16    
                                                        2 244 387,00 Kč 

� odborné posouzení šikmé střechy a zpracování 
studie umístění OSPOD do podkroví budovy 
Smetanova 7                                 133 972,00 Kč 

� dodání a instalaci technologie pro úsporu elek-
trické energie v budově Smetanova 7  

                                                           308 550,00 Kč 
� výměnu osvětlení za LED bezúdržbová na 

chodbách v budově Bratrská 34, Blahoslavova 3 
a Smetanova 7                              282 338,98 Kč 

� úpravy kancelářského nábytku v rámci GDPR   
                                                      285 900,00 Kč 

� úpravu řídící jednotky motorgenerátoru a zhoto-
vení záložních zásuvek od agregátu v budově 
Bratrská 34                                   160 709,78 Kč  

� nákup kancelářských potřeb, tonerů, úklidových 
a čisticích prostředků, hygienických potřeb, 

� pronájem kanceláří ve 3. NP budovy TGM 16 
pro pracovníky radarového měření a vybavení 
těchto kanceláří novým nábytkem a židlemi,  

� nákup kartoték pro odbor evidenčních správních 
služeb a obecního živnostenského úřadu, 

� nákup stolních a mobilních telefonů, skarto-
vaček, 

� nákup sériových kuchyňských linek a ledniček 
do budovy Smetanova 7, po plánované rekon-
strukci vodovodního řadu a sociálních zařízení, 

� montáž vodovodu a odpadního potrubí pro 
kuchyňku v budově Bratrská 34, 

� výměnu klozetů v zasedací místnosti rady města,   
� opravu střešní krytiny v budově Smetanova 7 

a TGM 1, 2,    
� zhotovení přepážky v budově TGM 2 – rozdělení 

kanceláře na 2 samostatné včetně vymalování, 
výměny podlahové krytiny, zhotovení přepážky 
včetně usazení nových dveří, 

� vymalování a výměny podlahové krytiny ve 
dvorním traktu Blahoslavova 3,    

� platby za revize telefonních ústředen, elektro, 
elektronického zabezpečovacího systému, výta-
hů, hasicích přístrojů a hydrantů, náhradního 
zdroje, komínů, svoz TKO, 

� opravu zabezpečovacího zařízení a kamerového 
systému v budově Smetanova 7,      

� opravy a pravidelnou údržbu vozidel MMPr. 
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Místní výbory čerpaly finanční prostředky na: 
� nákup kancelářského materiálu, čistících a úkli-

dových prostředků, 
� pořízení topného panelu (Vinary), 
� pořízení mobilní ozvučovací soupravy (Újezdec), 
� pořízení ozvučovací soupravy (Čekyně), 
� nákup ozvučovací techniky včetně mikrofonu 

a stojanu (Dluhonice), 
� opravu židlí (Henčlov). 
 
Na chatě Svrčov byly čerpány finanční prostředky na: 
� nákup topného panelu a vysavače, 
� opravu plotu včetně nátěru, 
� opravu satelitu, 
� vyvezení jímky včetně ekologické likvidace, 
� revize komínu, elektroinstalace a hasicích pří-

strojů. 
 
Akce nad 500 tis. Kč 
 
Výměna okenních otvorů – čelní strana budovy 
Blahoslavova 3 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         1 815 000,00 Kč 
Čerpání:                                           1 088 516,00 Kč 
% čerpání:                                                    60,0 
 
V průběhu roku byla provedena výměna okenních 
otvorů z čelní strany budovy Blahoslavova 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úsek spisové služby a voleb 
 
Oddělení zajišťovalo komplexní činnost podatelny 
a výpravny pošty, přípravu a průběh konání voleb 
do obecních zastupitelstev, včetně činnosti registrač-
ního střediska, průběh a konání obou kol volby pre-
zidenta České republiky (metodická činnost pro 
obce, zajištění distribuce hlasovacích lístků a ostat-
ních tiskovin, školení zapisovatelů a předsedů okrs-
kových volebních komisí), chod spisoven včetně 

předarchivní péče a skartaci spisů, chod příruční 
spisovny Stavebního úřadu a evidenci razítek. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Správní poplatky 
 
Rozpočet původní:                                 1 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               1 200,00 Kč 
Plnění:                                                         50,00 Kč 
% plnění:                                                       4,2 
 
Jednalo se o poplatky 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:                  568 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:               1 081 000,00 Kč 
Čerpání:                                              438 494,00 Kč 
% čerpání:                                           40,6 

Finanční prostředky byly použity na odměny pro 
účastníky urbanistické soutěže Městotvorné řešení 
území kolem „průpichu“v Přerově, dále za konzul-
tační, poradenské a právní služby za Návrh nových 
připojení na ul. Hlavní, Přerov VI-Újezdec a za 
Benchmarking Smart City (analýzu vyspělosti 
a hodnocení měst), na výdaje spojené s katalogem 
urbanistické soutěže kolem "průpichu" a za úpravu 
dat z průzkumu občanů – výstupy podle ulic analy-
tické části Plánu udržitelné městské mobility města 
Přerova. 
 

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 
 
Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený:               4 751 700,00 Kč 
Čerpání:                                           1 253 330,00 Kč 
% čerpání:                                          26,4  
 
Finanční prostředky byly použity na: 
� uhrazení doplatku spojeného s připojením odběr-

ného elektrického zařízení na Úpravu Horního 
náměstí v Přerově                                   12 500 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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� projektovou dokumentaci (PD) pro Cyklostezku 
v ulici Palackého v Přerově               615 769 Kč 

� přípravu rekonstrukce obřadní síně na Městském 
hřbitově v Přerově, PD pro provádění stavby, 
monitoring kanalizace a trasování vnitřní kanali-
zace smuteční síně                             358 186 Kč 

� odměny porotcům za účast v hodnotících 
komisích                                              46 804 Kč 

� PD na Telematické systémy pro veřejné parko-
vání (příprava realizace, úhrada podílu na připo-
jení odběrného zařízení nízkého napětí a zpraco-
vání stanovení indikátoru "Úspora času v silniční 
dopravě")                                           220 071 Kč 
 

 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 
Rozpočet původní:                             131 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           131 400,00 Kč 
Čerpání:                                              130 695,00 Kč 
% čerpání:                                                   99,5 
 
Jednalo se o finanční prostředky veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 
souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:                             320 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        2 143 000,00 Kč 
Čerpání:                                              277 997,50 Kč 
% čerpání:                                                    13,0    
 
V roce 2018 byly hrazeny: 
� vyhotovení PD č. 1 Územního plánu Prosenice 

– protipovodňové opatření na řece Bečvě, tzv. 
záchytný profil plavenin                    171 518 Kč 

� vyhotovení čistopisu dokumentace Změny č. 2 
Územního plánu města Přerova          18 150 Kč 

� zhotovení doplňujících průzkumů a rozborů 
v rámci pořizovacích prací na Regulačním plánu 
PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH              30 250 Kč 

� zhotovení inženýrskogeologického a hydrogeo-
logického průzkumu (podklad pro lokalitu řeše-
nou Regulačním plánem PŘEDNÁDRAŽÍ-
PRŮPICH)                                           58 080 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n. (správa 
dotací) 
 
Rozpočet původní:                             200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                            178 000,00 Kč 
Čerpání:                                              108 900,00 Kč 
% čerpání:                                                61,2 
 

Prostředky byly čerpány na zpracování zprávy pro 
závěrečné vyhodnocení akce – Energetická opatření 
Městského domu ve věci přezkoumání spotřeby 
energie a zpracování ekonomické analýzy pro 
projekt Telematické systémy pro veřejné parkovací 
plochy města Přerova. 
 
Činnost místní správy (správa dotací) 
 
Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           262 000,00 Kč 
Čerpání:                                              108 648,00 Kč 
% čerpání:                                                41,5 
 
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 & 

Novák, s. r. o. Na základě splnění díla byla v roce 
2018 vyfakturována a proplacena částka 108 648 Kč. 
 

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) 
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Veřejné zakázky  
 
Rozpočet původní:                  300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                       767 000,00 Kč 
Čerpání:                                              642 937,89 Kč 
% čerpání:                                      83,8 
 
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: 
� Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 

                                                             43 200 Kč 
� ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ústředního 

vytápění, vody a odpadů                     48 000 Kč 
� Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, 

Za Mlýnem                                    102 850 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ Za Mlýnem                                   27 225 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ Svisle                                         27 225 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ U Tenisu                                        27 225 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ J. A. Komenského v Předmostí     27 225 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ Želatovská                                     27 225 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ B. Němcové                                  27 225 Kč 
� Modernizace a vybudování odborných učeben 

ZŠ Velká Dlážka                                54 450 Kč 
� Demolice objektu Kojetínská 1831    90 750 Kč 
� DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření 

                                                      107 959,10 Kč 
� úhrada znaleckého posudku č. 196-05/2016, 

doplnění č. 2, zpracované soudním znalcem                      
                                                            20 000 Kč 
 

 
 

Oddělení investic 
 
V rámci samostatné působnosti zajišťovalo oddě-
lení pro jednotlivé akce stavebního charakteru nad 
500 tis. Kč všechny stupně projektové dokumentace 
(PD), včetně projednání zadání přípravy PD a jejich 
kontroly. Při realizaci dotovaných investičních akcí 
stavebního charakteru nad 500 tis. Kč spolupracuje 
s oddělením řízení projektů, veřejných zakázek 
a dotací, kdy plní funkci věcného gestora, tj. připra-
vuje a předkládá požadavky a podklady potřebné 

pro zahájení přípravy a realizace zadávacích řízení. 
Dále komplexně zabezpečuje investorskou činnost 
při realizaci staveb města od předání staveniště, přes 
technický dozor, přejímání prací, věcné a finanční 
plnění, reklamace, opravy PD dle skutečného stavu 

až po předání stavby budoucímu uživateli.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Projektové dokumentace (investice) 
 
Rozpočet původní:                          2 412 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      26 202 300,00 Kč 
Čerpání:                                           5 383 878,60 Kč 
% čerpání:                                                20,5 
 
Bylo zajišťováno vypracování PD pro schválené 
akce nad 500 tis. Kč určené k realizaci investic 
v roce 2018 a další PD určené k realizaci v letech 
2019 – 2020. 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, a to 

v souladu s jejich schváleným plánem. 
Byly realizovány PD na akce Cyklostezka Velká 
Dlážka, Regenerace sídliště Budovatelů – 1. etapa, 
Stavební úpravy kina Hvězda, Cyklostezka Dluho-
nice – Předmostí, ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice, 

Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Rege-
nerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa, 
Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská, 
Rozšíření kompostárny v Žeravicích, Parkoviště 

v ul. Čapky Drahlovského, Výstavba hokejba-
lového hřiště v areálu ZŠ Želatovská, Úprava silnice 
I/47 v místě napojení EMOS, Most ev. č. Př/Ž – M01, 
Optické propojení metropolitní sítě s novostavbou 

Požární stanice v Přerově, Stavební úpravy budovy 
Jasínkova 17, Dostavba domova pro seniory – pavi-
lon G, ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, 
vody a odpadů, Energetická opatření v budově 
Palackého 1381/25 v Přerově, Parkoviště v ul. Kabe-
líkova v Přerově, Rekonstrukce chodníků a komuni-
kace v ul. Pod Lesem, Žeravice, Rekonstrukce chod-
níku, ul. Jabloňová, Čekyně, Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, ul. Sportovní, Předmostí, Protipo-
žární zabezpečení Městského domu v Přerově. 
 

Projektové dokumentace (ITI)  
 
Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený               1 770 000,00 Kč 
Čerpání:                               0,00 Kč 
% čerpání:                              0,0 
 
V roce 2018 nebyly finanční prostředky čerpány.  
 

Akce nad 500 tis. Kč  
 
Rozpočet původní:             97 350 000,00 Kč 
Rozpočet upravený           506 460 100,00 Kč 
Čerpání:             301 609 130,82 Kč 
% čerpání:                            59,6 
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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 akcím nad 500 tis. Kč.  
 

Oprava místní komunikace, ul. Kratochvílova  
Předmětem realizace byla oprava pojízdné plochy 
silnice ze žulových kostek v délce 362 m. Začátek 
úseku byl za stávajícím přechodem pro chodce 
v místě křižovatky ulic Kratochvílova a Komenské- 
ho, konec úseku za Komerční bankou, a. s. Oprava 
spočívala v odstranění stávající žulové dlažby 
v jízdních pruzích, včetně navázání na odstavné 
pásy se zpětným dlážděním do cementové malty. 
Při pokládce byly v ložní vrstvě prováděny 
dilatační spáry po cca 6 m. Oprava byla prováděna 
po krátkých úsecích tak, aby bylo ještě před 
začátkem tuh-nutí malty provedeno i zaspárování 
dlažby a celo-plošné hutnění položené dlažby. Po 
zaspárování dlažby bylo nutné dodržet 
technologickou pauzu.  
 

 
 

Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, Žeravice 
Stávající mostní objekt o dvou polích z 1. poloviny 
20. století je součástí místní komunikace ul. Pod 
Lesem. V prvním mostním poli je hlavní proudnice 
vodního toku, druhé mostní pole je zanesené napla-
veninami. Komunikace na mostě je šířky 5,2 m 
s asfaltovým povrchem. Po obou stranách mostu 
vede chodník šířky 1,0 m, celková šířka mostu je 
7,2 m a délka cca 18,4 m. Délka nosné konstrukce 
činí cca 13,7 m. Vozovka je příčně popraskaná, 
místy prosedlá. Po provedení statického výpočtu 
zatížitelnosti byl přehodnocen stupeň stavebního 
stavu na VI – velmi špatný stav. Nosná konstrukce 
byla na základě hlavní mostní prohlídky klasifi-
kována stupněm stavebního stavu V – špatný stav. 
Předpokládaná hodnota stavebních prací na výstavbu 
nového mostu činí cca 9,6 mil. Kč. Zpracovány 
budou PD pro demolici, stavební povolení a reali-
zaci mostu. Ve výdajové části rozpočtu byly pro 
realizaci mostu schváleny finanční prostředky ve 
výši 8,5 mil. Kč, v roce 2018 nebyly čerpány.  
 
Parkoviště U Meopty, ul. Kabelíkova  
Předmětem projektu je výstavba parkoviště v ul. 
Kabelíkova včetně nového veřejného osvětlení (VO) 

a sadových úprav. Parkoviště je navrženo o celkové 
kapacitě 93 parkovacích stání, z toho 5 pro tělesně 
postižené. Nachází se před budovou č. 2682/1 na ul. 
Kabelíkova v Přerově. Nové parkoviště se bude 
nacházet částečně na parkovišti stávajícím a částečně 
na zelené ploše. Parkovací stání budou zhotovena 
ze zámkové dlažby, komunikace pak z asfaltobe-
tonu. Šířka parkovacích stání je 2,65 m, pro tělesně 
postižené pak 3,5 m. Vybudovány budou rovněž 
nové chodníky ze zámkové dlažby, které budou 
napojeny na ty stávající. Součástí realizace je také 
návrh dešťové kanalizace pro odvodnění části ře-
šených zpevněných ploch včetně retenčního objektu 
s regulovaným odtokem. Povrch komunikace je na-
vržený jako zpevněný z asfaltobetonu, povrch par-
kovacích stání je navržený jako zpevněný ze zám-
kové dlažby. Nefunkční svítidla se stožáry VO       
v ploše navrhovaného parkoviště budou zrušena     
a nové osvětlení je navrženo na stožárech 8,2 m nad 
terénem s obloukovým výložníkem, svítidla se sodí- 
kovými vysokotlakovými výbojkami. V rámci sa-
dových úprav se provede osetí ploch travním 
semenem a stromová výsadba. Stavba bude zahájena 
a realizována po výběru zhotovitele. Realizační 
náklady akce činí 7,2 mil. Kč, čerpání k 31.12.2018 
činilo 45 435 Kč a týkalo se úhrady nákladů na 
kácení dřevin v době vegetačního klidu. 
 
Oprava místní komunikace v Přerově, ul. Pod 
Valy  
Předmětem plnění byla oprava povrchu komuni-
kace v ul. Pod Valy a Kozlovská v Přerově. Úsek 
začínal u křižovatky ulic Kozlovská a Šrobárova 
a končil v ulici Pod Valy před přechodem pro chod-
ce napojením na stávající povrch ze žulových kostek. 
Celková délka opravovaného úseku byla 265,5 m. 
Stávající obrubníky byly zachovány, nový povrch 
k nim byl napojen pomocí jednořádku ze žulové 
kostky. Oprava komunikace spočívala ve vyfrézo-
vání stávajícího povrchu, zhotovení jednořádku ze 
žulové kostky 10/10 cm podél stávajících obrubníků, 
zhotovení nového asfaltobetonového krytu a obno-
vení vodorovného dopravního značení. Oprava byla 
zahájena 25.06.2018, dokončena do 21 kalendářních 
dnů, čerpání rozpočtu akce činilo 1 871 924,01 Kč. 
 
Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, 
Lověšice 
Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komuni-
kace v ul. U Parku v Lověšicích. Původní PD z roku 
2010 neodpovídala skutečnosti a nebylo možné 
podle ní tuto zakázku realizovat. Bylo rozhodnuto 
o provedení aktualizace projektu se zapracováním 
skutečného stavu zrealizovaných stavebních úprav 
provedených od roku v 2010. Stávající rozpočet ve 
výši 4 066,0 tis. Kč nebyl k 31.12.2018 čerpán. Nová 
PD pro realizaci stavby a položkový rozpočet činí 
7 234,8 tis. Kč. Pro zahájení výběrového řízení na 
zhotovitele a vlastní realizaci je nutné posílit výda-
jový rozpočet akce o 3 168,8 tis. Kč.    
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Oprava chodníku tř. Gen. Janouška v Přerově 
Chodník je situován v prostoru podél levé jedno-
směrné větve vozovky místní komunikace tř. Gen. 
Janouška od chodníku ul. Želatovská po chodník na 
ul. Dvořákova. Navržená stavební úprava spočívá 
v úpravě stávajícího průběžného chodníku podél 
bytových domů a rozšířeného zastávkového zálivu 
včetně nového nástupiště autobusové zastávky, 
úpravě přístupových chodníků a schodišť (vč. 
zábradlí) k bytovým domům a vybudování nástup-
ních ploch pro vozidla HZS v prostoru před byto-
vými domy. Poškozené obrubníky budou vymě-
něny. Dešťové vody ze zpevněných ploch chodníků, 
zastávkového zálivu a vozovky budou svedeny do 
stávající kanalizace, částečně přes současné uliční 
vpusti, částečně přes posunuté či nové uliční vpusti. 
Odvodnění nástupní plochy podél bytových domů 
bude provedeno svedením srážkových vod na terén 
do vsaku, odvodnění plochy zastávkového zálivu 
svedeno do stávajících uličních vpustí. Na tuto akci 
bylo v rozpočtu vyčleněno 3 800,0 tis. Kč, náklady 
na realizaci stavby činí 11.605,0 tis. Kč, Výdajový 
rozpočet akce nebyl v roce 2018 čerpán.   
 
Rekonstrukce chodníku v ul. Nová, Martinská 
v Henčlově  
Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce chod-
níků a zeleně v ulicích Martinská a Nová v Hen-
člově. V rámci rekonstrukce byl odstraněn stávající 
chodník, provedena výměna silničních obrub, zho-
toveny nové konstrukční vrstvy a položen nový 
povrch chodníků ze zámkové dlažby. Po výběru 
zhotovitele byla dne 01.08.2018 zahájena realizace 
stavby a dokončena v termínu do 92 kalendářních 
dnů. Na tuto akci bylo čerpáno 2 566 933 Kč. 
 

 
 

Demolice objektu Kojetínská 1831 
Předmětem akce byla demolice řadového bytového 
domu, zděné třípatrové stavby č. p. 1831. Před 
demolicí bylo provedeno statické zajištění sousední 
budovy a výstavba nové štítové stěny. Demolice 
byla provedena postupným rozebíráním objektu. Na 
spolufinancování demolice bylo využito dotačního 
programu MMR na podporu revitalizace území pro 
rok 2018, podprogramu Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách. Po provedení demolice je 
nutné do 3 let zrealizovat projekt následného využití 
území a to realizaci zeleně s výstavbou protihlukové 
stěny od železničních kolejí ČD. Zatravněná plocha 
se stane součástí dvorního traktu, užívaného obyva-
teli lokality k volnočasovým aktivitám. Demolice 
byla zahájena dne 02.07.2018 předáním a převzetím 
staveniště, postup byl realizován od demolice nese-
ných konstrukcí k demolici konstrukcí nosných, a to 
shora dolů. Demolovaný materiál byl odvezen na 
skládky k tomu určené. Na tuto akci byla získána 
dotace ve výši 5 444 288 Kč, tj. 80 % z uznatelných 
nákladů. Celkové výdaje činily 7 183 351,77 Kč. 
 

 
 
Točna MAD Přerov IX-Lýsky 
Předmětem plnění veřejné zakázky byla realizace 
točny pro autobusy městské dopravy v zastavěném 
území místní části Přerova. Navržená točna nava-
zuje na účelovou komunikaci, která je dále napo-
jena na silnici I/47. Točna bude využívána provozem 
linek městské autobusové dopravy, která zajišťuje 
autobusovou dostupnost po městě Přerov, jeho 
místních částech a okolí, a to linek č. 102 a č. 112.  
Točna byla navržena jako jednopruhová a jedno-
směrná. Vozovka jízdního pruhu byla provedena 
s asfaltovým povrchem, na vnitřní straně lemována 
silničním obrubníkem, na vnější straně nezpevněnou 
krajnicí ze štěrkodrti. Dále byla provedena úprava 
povrchu na stávající účelové komunikaci. Šířka jízd-
ního pruhu měří 7,5 m, nezpevněná krajnice 0,5 m, 
stávající účelová komunikace má šířku 6,5 m a byla 
provedena ve stávajícím sklonu. Vnitřní ostrůvek je 
lemován silničním obrubníkem na výšku 10,0 cm. 
Provoz na točně bude usměrněn svislým dopravním 
značením, prostor točny a stávající účelové komuni-
kace byl oddělen dopravním značením vodorovným. 
Stavba byla zahájena v roce 2018, zbývá provést 
konečné terénní úpravy a vodorovné dopravní zna-
čení. Realizační náklady akce činily 1 170,0 tis. Kč, 
čerpáno bylo 1 102 702,20 Kč. 
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Rekonstrukce chodníku ul. Alšova 
Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníku 
v délce cca 290 m po pravé straně komunikace ve 
směru k ul. Petřivalského. Trasa chodníku byla po-
nechána, až na malé korekce, ve stávajícím směro-
vém a šířkovém provedení. Bylo provedeno odvod-
nění ploch podélným a příčným vyspádováním do 
přilehlé zeleně, případně na místní komunikaci, 
odstranění stávajících konstrukcí včetně obrubníků 
a zeminy podél obrubníků a provedena nová kon-
strukce chodníku s obrubníky a s krytem ze zám-
kové dlažby. Osazené chodníkové a silniční obrub-
níky jsou uložené do betonového lože. Zámková 
dlažba chodníku je s hladkým povrchem a fazetou, 
v ploše chodníků barvy šedé, v místech přecházení 
byla použita reliéfní červená dlažba. V místech 
napojení nového chodníku na místní komunikaci 
byla provedena výměna stávající obrusné asfaltové 
vrstvy a obrubník byl v těchto místech snížen. Po 
realizaci prací bylo provedeno ohumusování a osetí 
dotčených ploch. Rekonstrukce byla dokončena 
v termínu. K 31.12.2018 bylo na akci čerpáno  
2 138 710,72 Kč. 
 

 
 
Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova 
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku po 
jedné straně komunikace o celkové délce 600 m. 
Nový návrh konstrukce chodníku zahrnuje prove-
dení úprav pro osoby se sníženou možností pohybu 
a umožnění jeho bezbariérového využívání. Chod-
níky budou ponechány ve stávajícím směrovém ve-
dení, případně provedena malá korekce. Niveleta je 
navržena v závislosti na stávajícím terénu, ve sklo-

nech kopírujících současný stav. V místě napojení 
na ul. U výstaviště je šířka 2,65 m. Pochozí kon-
strukce chodníku bude ze zámkové betonové dlažby 
uložené do kamenné drti. V rámci stavby budou 
odstraněny stávající konstrukce chodníku a v mís-
tech zasahujících do zeleně odstraněn travní drn, 
následně dojde ke zpětnému ohumusování a osetí 
travním semenem. Byl vybrán zhotovitel a pode-
psána smlouva o dílo, zakázka bude zahájena na jaře 

2019. Realizační náklady akce činí 4 650,0 tis. Kč, 
v roce 2018 nebyly čerpány žádné výdaje.  
 
Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka  
V rámci realizace akce bude stávající chodník změ-
něn na společnou stezku pro cyklisty a chodce. 
Stávající chodníky jsou z hlediska kvality povrchu 
ve stavu nevyhovujícím bezpečnému provozu chod-
ců. Obsahem objektu je i nový návrh konstrukce 
chodníku, s úpravou pro osoby se sníženou mož-
ností pohybu a umožnění bezbariérového využívání. 
Chodníky budou ponechány ve stávajícím směrovém 
vedení, případně budou provedeny malé korekce. 
Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím 
terénu. Po výběru zhotovitele a realizaci zateplení 
bytového domu bude zahájena stavba s termínem 
dokončení do 60 kalendářních dnů. Realizační 
náklady akce činí 5 mil. Kč, v roce 2018 nebyly 
realizovány žádné výdaje.  
 
Regenerace sídliště Předmostí – 12. etapa 
Tato etapa regenerace sídliště Předmostí se skládala 
z realizace 2 částí a to z úpravy vstupního prostoru 
hřbitova na ul. Prostějovská a projektu řešícího 

parkové úpravy prostoru na této ulici s přemístěním 
památníku Mistra Jana Husa. Stavba byla 
dokončena v roce 2017 a čerpání rozpočtu akce 
v roce 2018 ve výši 596 202,43 Kč se týkalo 
uvolnění uplatněné 10% pozastávky. 
 
Stavební úpravy kina Hvězda 
Předmětem plnění této zakázky byly dodávky, služ-
by a nezbytné stavební práce pro modernizaci vzdu-
chotechnického zařízení v kině Hvězda v Přerově. 
Jednalo se o celkovou opravu (náhradu) části vzdu-
chotechniky strojovny spojené s její modernizací. 
Oprava se týkala takřka výhradně zařízení uvnitř 
strojovny, ostatní potrubní rozvody zůstaly původní. 
Byla provedena demontáž stávající vzduchotech-
nické jednotky. Jediným novým zařízením mimo 
strojovnu byl kompresorový zdroj chladu a tepla, 
tepelné čerpadlo na střeše objektu. Vzduchotech-
nické zařízení navržené v tomto objektu má za úkol 
nucené větrání a klimatizaci hlavních prostor a sou-
časně jejich teplovzdušné vytápění v zimním období. 
Součástí dodávky byl autonomní řídicí systém, 
obsahující rovněž kompletní sestavu čidel, kabeláže 
a také obvod vyhodnocující koncentraci CO² 
v odpadním vzduchu. Rekonstrukce byla v roce 
2018 dokončena. Celkové náklady na realizaci této 
akce činily 2 034 220,19 Kč.   
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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, výsadba nových alejových stromů. Stavební 
práce byly dokončeny v roce 2017. Čerpání rozpočtu 
v roce 2018 ve výši 35 791,80 Kč se týkalo úhrady 
nákladů spojených s dodávkou a montáží obou-
stranné tabule s historií vzpoury námořníků v Boce 
Kotorské a Františkem Raschem. 
 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 
Předmětem realizace byla výstavba nových most-
ních objektů včetně realizace souvisejících staveb-
ních úprav přístupových komunikací k mostním 
objektům. Stavba řešila i modernizaci městské ko-
munikace v ul. Dluhonská. Délka úpravy ulice měři-
la 406 m, volná šířka včetně chodníku 9 m. V celé 
délce úpravy komunikace byla vozovka provedena 
mezi opěrné zdi. Součástí zakázky byla i částečná 
demolice stávajících 2 mostních objektů umístěných 
nad tratěmi SŽDC v Přerově, přeložky inženýr-
ských sítí, přeložky kabelů podzemních a nadzem-
ních sítí vysokého a nízkého napětí, kácení dřevin 
a náhradní výsadba. Na tuto akci získalo město 
dotaci ve výši 78,14 mil. Kč ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Práce byly zahájeny předá-
ním a převzetím staveniště v říjnu 2017. V roce 
2018 bylo na tuto akci čerpáno 91 810 450,66 Kč.  
 

 
 
Energetická opatření DPS U Žebračky 18 
Předmětem stavebních prací bylo zateplení objektu 
kontaktním zateplovacím systémem, kompletní 
výměna okenních a dveřních výplní, včetně výměny 
klempířských a zámečnických prvků. Všechna navr-
hovaná opatření byla v souladu s průkazem energe-
tické náročnosti budovy. Na základě výpočtů ener-
getické náročnosti budov byla realizována tepelná 
izolace, stávající okna byla vyměněna za plastová 
s trojsklem. Součástí stavebních úprav byla i rekon-
strukce hromosvodu. Stavební práce byly zahájeny 
předáním a převzetím staveniště v září 2017 s ter-
mínem dokončení v roce 2018. Na tuto akci obdrželo 
město dotaci z Integrovaného regionálního operač-
ního programu ve výši 7 087 942,44 Kč. Celkové 
výdaje spojené s financováním této akce činily 
v roce 2018 částku 17 144 783,11 Kč. 

 
 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (ITI) 
Stavební práce byly dokončeny v roce 2017 kromě 
pokládky travních koberců. Ta byla realizována na 
jaře 2018 a z rozpočtu bylo za tímto účelem čerpáno 
396 894,35 Kč. Na realizaci akce získalo město 
dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu ve výši 5 738 269,89 Kč. Stavba řešila 
stavební úpravy veřejných ploch a chodníků včetně 
cyklistické stezky na ulici Velká Dlážka v Přerově.  
 

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov 
(ITI chodníky) 
Předmětem rekonstrukce byla výstavba nového 
chodníku v jižní části obce Henčlov. Stavba byla 
dokončena v roce 2017 a čerpání v roce 2018 ve 
výši 10 706,00 Kč se týkalo úpravy sjezdu z komu-
nikace přes chodník do přilehlých zahrad. 
 

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice 
(ITI chodníky) 
Jednlo se o rekonstrukci úseku chodníku po levé 
straně krajské silnice II/436 (ul. Tršická) od křižo-
vatky se silnicí III/4365 (ul. Lipňanská) po sjezd 
u domu č. 39 v délce cca 136 m. Stavba byla dokon-
čena v roce 2017, čerpání akce v roce 2018 ve výši 
62 324,94 Kč bylo z důvodu uvolnění uplatněné 
10% pozastávky. 
 

Rekonstrukce zastávky MAD – ul. Jabloňová, 
Čekyně (ITI chodníky) 
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího 
chodníku v Přerově, místní části Čekyně, jejímž 
účelem bylo zajištění bezpečného pohybu chodců. 
Jednalo se o úsek chodníku po pravé straně krajské 
silnice, kdy začátek rekonstrukce navazoval na již 
rekonstruované úseky. Stavba byla dokončena 
v roce 2017, čerpání finančních prostředků na tuto 
akci v roce 2018 ve výši 37 165,43 Kč bylo z důvodu 
uvolnění uplatněné 10% pozastávky. 
 

Oprava a doplnění systému recirkulace bazé-
nové vody na koupališti Penčice 
Předmětem plnění této zakázky bylo doplnění tech-
nologie pro bazén na letním koupališti v Penčicích. 
Stávající zařízení úpravny vody bylo nahrazeno 
novým zařízením. Nová čerpadla recirkulace byla 
umístěna do první místnosti stávající budovy na 
nově zřízený železobetonový sokl a nové pískové 
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filtry byly osazeny do druhé místnosti. Zařízení 
úpravny vody bylo doplněno o automatickou měřící 
a dávkovací stanici pro kontinuální měření a dáv-
kování chlornanu sodného a korektoru pH, včetně 
navrtávacích pasů a rozvodů chemikálií. Součástí 
dodávky byly i nezbytné elektroinstalační práce. 
Dále byla zhotovena nová přípojka technologických 
rozvodů výtlaku upravené vody do bazénu a výtlačné 
potrubí bylo rozvedeno po dně bazénu při jeho 
obou podélných stranách. Celé potrubí bylo obeto-
nováno a vzniklý schod opatřen nátěrem. U dna 
bazénu tak byla vytvořena bezpečná záchytná plocha 
(schod). Stavba byla zahájena v 2017, dokončena 
v roce 2018 a celkové realizační náklady činily  
2 546 089,11 Kč. 
 
Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy 

a vybudování odborných učeben. Modernizace se 
týkala učebny zeměpisu, dále výstavby výukového 
altánu na dvoře školy, doplněného novým předláž-
děním stávajících zpevněných ploch na vstupním 
dvoře a vydlážděním nových zpevněných ploch 
v zahradě pro tento výukový altán. Dále byly vysta-
věny cvičební prvky pro žáky obou stupňů ZŠ. 
Součástí modernizace byla také přestavba toalet 
v 1. nadzemním podlaží (NP) s rozšířením o WC 
pro osoby s omezenou schopností pohybu (OOSP). 
Spolu s výstavbou proběhla realizace internetové 
konektivity všech učeben školy. Stavební práce 
probíhaly jednak v interiéru v některých učebnách, 
na toaletách školy a v exteriéru na obou školních 
dvorech. Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem, byla 
dokončena, celkové realizační náklady dosáhly výše 
8 832 732,73 Kč. Na akci byla získána dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 
ve výši 90 % uznatelných nákladů.  
 

 
 
Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy 
a vybudování odborných učeben. Modernizace uče-
ben probíhala formou nových zařizovacích předmě-
tů, realizována byla výstavba otevíratelného altánu 
na dvoře školy spolu s potřebným novým předláž-
děním stávajících zpevněných ploch na vstupním 
dvoře a vydlážděním nově vzniklých zpevněných 

ploch v zahradě pro vystavěný altán. Byly insta-
lovány 2 nové lampy VO na centrálním dvoře, 
spolu s vedením elektřiny do těchto lamp. Dále byla 
instalována nová pojízdná schodišťová plošina pro 
OOSP, a to z 1. do 4. NP, byla vytvořena nová WC 
pro OOSP a to v 2., 3. i 4. NP. Celkové náklady na 
realizaci akce činily 12 989 217,60 Kč, na akci byla 
získána dotace z Integrovaného regionálního operač-
ního programu ve výši 90 % uznatelných nákladů. 
 

 
 

Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy 
a vybudování odborných učeben. Modernizace uče-
ben probíhala formou nových zařizovacích před-
mětů, výstavbou výukového altánu na dvoře školy, 
spolu s potřebným předlážděním stávajících zpev-
něných ploch a vydlážděním nově navržených 
ploch. Dále bylo instalováno nové osvětlení na cen-
trálním dvoře školy. V rámci řešení bezbariérovosti 
byla vyměněna stávající krytá zvedací plošina pro 
OOSP, a to v původních rozměrech a původní šachtě 
s nově vyměněným motorem a novým opláštěním 
šachty. Rozdělení hospodářského a herního dvora 

bylo řešeno postavením nové gabionové stěny. 
Vybudováno bylo nové WC pro OOSP. Spolu         
s výstavbou proběhla realizace internetové konekti-
vity všech učeben školy. Celkové náklady na reali-
zaci této akce činily 16 139 372,89 Kč. Na akci 
byla získána dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 90 % uznatelných 
nákladů. 
 
Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy, 
vybudování odborných učeben a zajištění bezbarié-
rového vstupu do objektu školy úpravou stávajících 
zpevněných ploch před hlavním vstupem, jež spo-
čívala v předláždění části zpevněných ploch a jejich 
vyspádování tak, aby plynule navazovaly na stáva-
jící chodníky bez výškových změn. V rámci úprav 
hlavního vstupu do objektu došlo k odstranění 
stávající nevyhovující stříšky a k jejímu nahrazení 
stříškou novou. V zahradě školy byla vybudována 
nová venkovní učebna a související zpevněné 
plochy. Dále byla zrekonstruována učebna dílen 
a fyziky, vybudováno nové bezbariérové WC. 
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V interiéru byla bezbariérovost v jednotlivých pod-
lažích zajištěna formou schodolezů. Spolu s výstav-
bou proběhla také internetová konektivita učeben 
školy. V roce 2018 byly na tuto akci čerpány finan-
ční prostředky ve výši 11 651 231,16 Kč, dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 
lze očekávat ve výši 90 % uznatelných nákladů. 
Akce bude dokončena ve II. pololetí 2019 dodáv-
kou a montáží vstupních dveří do školní zahrady.            
 

 
 

Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy, 
která řešila vnitřní úpravy stávajícího objektu a bez-
bariérové řešení vstupu do objektu. V rámci moder-
nizace byl řešen jen boční bezbariérový vstup, zří-
zený z dvorní části odbouráním stávajícího nefunk-
čního schodiště, snížením terénu na úroveň podlahy 
suterénu a vybouráním otvoru pro nové dveře. 
V souvislosti s terénními úpravami byla realizována 
nová opěrná zídka, která zajištuje přilehlý svah. 
Součástí úpravy bezbariérového vstupu bylo vybu-
dování nového přístupového chodníku ze zámkové 
dlažby. Z výdajové části rozpočtu bylo na tuto akci 
čerpáno 2 177 814,04 Kč.  
 
Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy 
spočívající v rekonstrukci odborných učeben a za-
jištění bezbariérového vstupu do objektu školy, a to 
úpravou stávajícího chodníku před bočním vstu-
pem. V učebnách došlo k vyklizení veškerých zaři-
zovacích předmětů, elektroniky, vestavných skříní 
apod. Stávající umyvadla v řešených učebnách byla 
odborně demontována, keramické obklady za umy-
vadly odstraněny. Demontována, obroušena a natře-
na základním a vrchním syntetickým nátěrem byla 
rovněž stávající topná tělesa ve třídách. Projekt řešil 
také vnitřní elektroinstalace v odborných učebnách. 
Nová elektroinstalace byla provedena kabely pod 
omítkou, v trubkách v podlaze v PVC lištách. Umělé 
osvětlení bylo realizováno jako přímé podhledové 
zářivkové. Pro osvětlení tabulí slouží spuštěná 
asymetrická svítidla ovládána vypínači u tabule. 
Celkové výdaje spojené s realizací této zakázky 
činily 8 011 058,84 Kč, na akci byla získána dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu 
ve výši 90 % uznatelných nákladů.  

 
 
Modernizace ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (ITI) 
Předmětem realizace akce byla modernizace školy 
spočívající v rekonstrukci odborných učeben a bez-
bariérových úpravách vstupu do objektu, které bylo 
řešeno vybudováním bezbariérové rampy u hlav-
ního vstupu do objektu. Ve 2. NP byla vybudována 
multimediální učebna z 3 kabinetů, a to vybouráním 
2 příček mezi nimi.  Dále byly v učebně vyspraveny 
omítky, proběhla výmalba stěn a stropů. Naproti 
nové odborné multimediální učebny bylo zřízeno 
nové bezbariérové WC, a to úpravou WC stávající-
ho. V rámci modernizace byla provedena nová 
elektroinstalace v řešených místnostech, společně 
s výstavbou byla zrealizována internetová konekti-
vita učeben školy. Čerpání výdajů na realizaci této 
akce činilo 6 059 883,56 Kč, dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu lze očekávat ve 
výši 90 % uznatelných nákladů.     
 

 
 
Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace školy 
a vybudování odborných učeben. Modernizace uče-
ben se týká vnitřních úprav objektu spočívajících 
v rekonstrukci odborných učeben a bezbariérové 
úpravy objektu. Ve 2. NP dojde k vybudování 
učebny jazyků spojením stávající učebny s jedním 
kabinetem, a to vybouráním příček mezi nimi, dále 
budou rekonstruovány 4 stávající odborné učebny   
a 3 kabinety. Ve 2. NP bude zřízeno nové bezba-
riérové WC. V rámci regeneračních prací budou 
provedeny nové elektroinstalace v řešených 
místnostech a zrealizována internetová konektivita 
učeben školy. V souvislosti s realizací této akce 
nevznikly v roce 2018 žádné výdaje. 
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ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ústředního 
vytápění, vody a odpadů 
Předmětem realizace akce byla komplexní rekon-
strukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění, 
rozvodů vody a odpadů v ZŠ Trávník 27 v Přerově. 
Jednalo se o změnu dokončené stavby objektu ško-
ly, který se skládá ze 4 vzájemně propojených částí 
ve tvaru písmene „U“, přičemž 1 část je 2podlažní, 
ostatní části 3podlažní. Objekty jsou propojeny 
soustavou instalačních kanálů a kolektorů. 
V jednotlivých podlažích objektu jsou umístěna 
hygienická zařízení, úklidové místnosti, kuchyňky, 
sprchy a umyvadla ve třídách a kabinetech. Projekt 
řešil kompletní výměnu rozvodů kanalizace, vody, 
topení a s tím spojené stavební práce. Akce byla 
ukončena. Výdaje činily 19 726 708,21 Kč. 
 
Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 
Želatovská 
Předmětem realizace akce bylo vybudování nového 
hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8 na 
ploše stávající zahrady. Stavební práce byly zahá-
jeny 20.08.2018 s termínem dokončení do 90 kalen-
dářních dnů. Hokejbalové hřiště bylo vybudováno 
se sportovní plochou s asfaltovým povrchem včetně 
uceleného mantinelového systému a zpevněných 
přístupových ploch. Na realizaci této akce získalo 
město dotaci z Olomouckého kraje ve výši 1 800 
tis. Kč a v roce 2017 dar od HC ZUBR ve výši 350 
tis. Kč. Celkové výdaje činily 4 758 729,23 Kč, 
akce byla dokončena v roce 2018. 
 

 
 
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, 
Za Mlýnem 
Předmětem realizace akce je rekonstrukce školního 
hřiště spočívající v opravě a částečně údržbě 
stávajících sportovišť v areálu školy. V rámci pro-
jektu se počítá s vybudováním jednoho dětského 
hřiště pro potřeby družiny a osazení drobných 
stavebních objektů pro zkvalitnění úrovně spor-
tovišť a větší komfort při užívání. Stavba je členěna 
na tyto objekty: tenisové kurty, atletická dráha, 
prvky hřiště pro malou kopanou, sektor skoku do 
dálky, dětské hřiště pro školní družinu, drobné 
stavební objekty (objekt údržby, skladu a přístře-
šek), chodníky, zpevněné plochy, úprava vstupu do 
tělocvičny, oplocení areálu, obnova zelených ploch, 

sadové úpravy, areálový rozvod závlahové vody. 
Celkové náklady na realizaci tohoto investičního 
záměru činí 23 000,0 tis. Kč. Po uzavření smlouvy 
o dílo se zhotovitelem budou zahájeny stavební 
práce. Předpoklad zahájení prací je jaro 2019.  
 

Oprava chodníku na tř. 17. listopadu a část ul. 
Dvořákova (ITI chodníky) 
Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce 
chodníku. Stávající chodník byl řešen jako chodník 
spolu s cyklostezkou. Rekonstrukce přispěla ke zvý-
šení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v hustém 
městském provozu. Stavební práce byly zahájeny 
v červnu 2018 a dokončeny za 90 kalendářních dnů. 
Z výdajové části rozpočtu bylo na tuto akci čerpáno 
celkem 4 547 691,29 Kč. 
 

Rozšíření VO na ul. 17. listopadu podél chod-
níku a cyklotrasy 
Předmětem realizace akce bylo rozšíření VO podél 
chodníku a cyklostezky. Stožáry VO byly insta-
lovány do veřejně přístupného prostoru převážně 
mimo chodník do travnatých ploch. Uzemnění 
ocelových stožárů bylo provedeno standardně 
zemnícím drátem uloženým v kabelových rýhách. 
Kovové osvětlovací stožáry byly ve spodní části 
opatřeny izolačním a antikorozním nátěrem. 
Celkem bylo osazeno 12 ks žárově zinkovaných 
stožárů 6 m se svítidlem venkovním 24 LED 41W, 
500mA včetně držáku. Délka trasy včetně napojení 
je 360 m. Akce byla dokončena, výdaje spojené 
s realizací této akce činily 566 045,41 Kč. 
 

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 jed-
notlivých hygienických zařízeních. Rekonstrukce 
řeší rovněž nezbytné stavební úpravy stávajících 
hygienických zařízení pro personál, vč. osazení no-
vých zařizovacích předmětů, které budou napojeny 
na nové rozvody vody a kanalizace. Přípojka pitné 
vody byla přivedena do 1. PP objektu z ulice Sme-
tanova. Stavební práce byly zahájeny v červenci 
2018 s termínem dokončení v listopadu 2018. 
Stavba však nebyla ze strany zhotovitele dokončena 
a práce budou probíhat i v 2019. Akce je plně 
hrazena z rozpočtu města, v roce 2018 činily výdaje 
spojené s její realizací 1 902 433,41 Kč.  
 

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 úřadu Olomouc-
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kého kraje probíhalo stavebně povolovací řízení na 
vlastní komunikaci. Platná legislativa neumožňuje, 
aby ŘSD financovalo nové cyklostezky, z toho 
důvodu oslovilo v minulosti statutární město Přerov 
se žádostí o projednání závazku financování reali-
zace stezky z jeho rozpočtu. Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo záměr financování s předpoklá-
danou realizací stavby 09-10/2019. Jedná se o obou-
směrnou cyklostezku se smíšeným provozem 
chodců a cyklistů o šířce 3 m a délce 850 m, dále 
její pokračování po obvodu okružní křižovatky na 
ul. Lipnickou a napojení na cyklostezku do 
podjezdu na Předmostí. Finanční prostředky na tuto 
akci nebyly v roce 2018 čerpány. 
 
DPS Trávník 1 – energetická opatření 
Předmětem akce je realizace energetických opatření 
domu s pečovatelskou službou, která obsahuje 
zateplení objektu, výměnu 4 oken a jedněch vstup-
ních dveří, statického zajištění panelů, rozšíření 
lodžií a výměnu klempířských prvků. Na spolu-
financování akce bylo požádáno o dotaci z Minis-
terstva pro místní rozvoj. Začátkem června bylo 
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
5 773,7 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny 
v srpnu s termínem dokončení v I. pol. roku 2019. 
 

 
 
Protipožární zabezpečení Městského domu 
v Přerově 
Předmětem projektu je protipožárního zabezpečení 
Městského domu v Přerově (MD) obsahující výměnu 
protipožárních dveří, stávajícího systému elektro-
nické požární signalizace (EPS), který je na konci 

své životnosti s nahrazením za nový systém EPS 
s přenosem informací na pult centralizované ochrany 
HZS Olomouckého kraje. Součástí požárně bezpeč-
nostního řešení stávající budovy MD jsou i stavebně 
technická opatření a organizační opatření včetně 
instalace záložního zdroje pro provoz stávajícího 
požárního ventilátoru. V rámci projektu nového 
požárně bezpečnostního řešení jsou předmětem 
akce tyto elektromontáže: instalace záložního zdro-
je, úprava rozvaděčů, nové připojení stávající 
požární centrály, kabeláž pro silnoproudé rozvody 
do 1kV. Celkové předpokládané náklady na 
realizaci tohoto investičního záměru činí 2 900,0 
tis. Kč, v roce 2018 nebyly finanční prostředky na 
tuto akci čerpány.  
 
Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 
Předmětem projektu je rekonstrukce lesní cesty 
Hraběcí, která je ve špatném technickém stavu. 
V rámci rekonstrukce bude provedeno odstranění 
stávajícího povrchu cesty s vyspádováním a zhut-
něním pláně, v případě nedostatečné únosnosti na 
pláni bude provedena sanace podloží ze štěrkodrti. 
Celková délka cesty je 2,1 km, šířka je navržena 
jednotná, a to 3,5 m + (2 x 0,5 m krajnice). 
Současně s lesní cestou budou rekonstruovány 
hospodářské sjezdy a plochy určené pro skladování 
a odvoz dřeva. Rekonstrukce si vyžádá kácení 31 ks 
stromů. Dešťové vody budou likvidovány zasako-
váním v přilehlých příkopech, které budou v maxi-
mální možné míře obnoveny. Na lesních cestách 
jsou navrženy ocelové svodnice, stávající propustky 
budou vyměněny za nové, čela propustků budou 
opevněna lomovým kamenem. Celkové předpoklá-
dané náklady na realizaci tohoto investičního 
záměru jsou 12 200,0 tis. Kč. Na opravu lesní cesty 
bylo požádáno o dotaci z Ministerstva zemědělství, 
z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 
2020. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla přiznána, 
bude o ni opětovně požádáno v roce 2019. V sou-
vislosti s touto akcí nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky.  
 
Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 
Předmětem realizace akce je rekonstrukce opěrné 
zídky, která spočívá v odstranění stávající zídky 
a chodníku a vybudování nové zídky i chodníku 
v témže místě. Nová opěrná zídka bude založena na 
základových pasech, svislá stěna opěrné zídky je 
vytvořena z tvárnic ztraceného bednění. V sou-
vislosti s touto akcí nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky.  
 

Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 
Předmětem realizace akce je výměna oken a pří-
slušných klempířských prvků budovy Palackého 
1381/25 v Přerově, ve které nyní sídlí Vysoká škola 
logistiky. Nové výplně otvorů jsou navrženy dle 
normových parametrů vnitřního a vnějšího pro-
středí. V rámci projektové přípravy byly zaměřeny 
všechny typy oken, které byly rozměrově sjedno-
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ceny pro stavební otvor. Okna budou osazena dle 
detailů uvedených v PD, celkově jich bude nově 
osazeno 189. Vlastní výměna oken a realizace nez-
bytných stavebních prací spojených s jejich výměnou 
bude zahájena až v roce 2019. Rozpočet na akci je 
11 300,0 tis. Kč.  
 
Regenerace panelového sídliště Předmostí – 
13. etapa 
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu 
zahrnující oblasti ulic Teličkova, Tyršova a Kotko-
va. Dále jsou navrženy nové komunikace (chodníky, 
stezka pro cyklisty) a případně upraveny současné 
parametry místních komunikací tak, aby byla zvý-
šena bezpečnost dopravy nebo zajištěna bezbarié-
rovost užívání. Na stávajícím parkovišti Teličkova 
1 a 2 bude provedena výměna obrusné vrstvy, sil-
ničních obrubníků a oprava trhlin ve vozovce. 
U cyklostezky v ulici Hranická, v blízkosti zastávky 
MHD “Dům služeb”, je navrženo veřejné servisní 
místo pro cyklisty a na ulici Tyršova budou prove-
deny stavební úpravy vozovky, parkovacích stání 
a chodníků. Kromě odstranění dopravních a jiných 
nedostatků v území projekt řeší i modernizaci VO, 
vybudování komunitních zahrádek, hřiště pro par-
kour a fitness a dále obnovu zeleně v lokalitě. Hřiště 
pro fitness a parkour je projektováno na stávající 
nevyužívané asfaltobetonové ploše, kde na jedné 
polovině budou osazeny prvky pro fitness a na 
druhé prvky pro parkour. Realizační náklady činí 
16 082,0 tis. Kč s DPH a je na ni možné získat 
dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na Rege-
neraci veřejných prostranství na sídlištích až do 
výše 6 000,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce v roce 
2018 ve výši 278 742,50 Kč se týká úhrady výdajů  
na kácení dřevin a úhrady přeložky sítí ČEZ 
Distribuce.  
 
Telematické systémy pro veřejné parkování 
v Přerově 
Předmětem zakázky je realizace dopravních změn 
z hlediska parkování v Přerově. Nově navržený 
informační systém dopravního značení (tabule 
s informací o stavu obsazenosti parkovišť), by měl 
řidiče jednoduše informovat o možnosti parkování 
na sledovaných parkovištích v centru města. V pří-
padě zaplnění všech sledovaných parkovišť budou 
pomocí těchto dopravních tabulí včas řidiči upo-
zorněni a nebudou muset zajíždět do centra města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě naplnění kapacity parkovišť v centru 
města se změní proměnné dopravní značení jednot-
livých parkovišť na stav „ OBSAZENO“ a hodnota 
stavu souhrnné tabule bude ukazovat „0“. Celkem 
je navrženo 20 těchto dopravních proměnných zna-
ček. Rozpočtové náklady akce jsou 13 200,0 tis. Kč, 
v roce 2018 nevznikly v souvislosti s realizací této 
akce žádné výdaje.  
 
Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, 
Na Hrázi 
Realizace přeložky VO s umístěním nových stožárů 
VO probíhala v součinnosti s realizací přeložek sítí 
NN, neboť trasa uložení podzemních sítí VO je 
situována do chodníků ve stejné trase a do stejné 
hloubky kabelové rýhy. VO je zřízeno pro zajištění 
osvětlení za snížené viditelnosti v místní části ulic 
Na Svépomoci, Na Hrázi a Svépomoci II z důvodu 
kabelizace nadzemního vedení NN. V ulici Své-
pomoc I bude na základě požadavku CETIN pro-
vedena přeložka podzemních telefonních kabelů. 
Osvětlení uličního prostoru bude zajišťovat celkem 
32 stožárů VO. Vzhledem k tomu, že přeložky sítí 
NN ČEZ Distribuce a přeložky VO jsou situovány 
do stávajících chodníků, probíhala jejich realizace 

současně jedním zhotovitelem, a to z důvodů 
umístění obou přeložek v jedné rozšířené kabelové 
rýze, dále také vzhledem k rychlejšímu postupu 
zemních prací, pokládek, jednoho rozebrání dlažby 
a následného zadláždění a provedení oprav 
chodníků a tím i kratšího omezení přístupu obyvatel 
do rodinných domů. Společnost ČEZ Distribuce,   
a. s., má uzavřen dodatek smlouvy na přeložku NN 
sítí se společností MSEM, a. s., s termínem 
dokončení přeložky do 15.04.2019. Rozpočtové 
náklady činí 2 800,0 tis. Kč. V roce 2018 nebyly 
v souvislosti s touto akcí hrazeny žádné výdaje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
správní poplatky. V roce 2018 zpracovalo: 
� 251 předloh pro schůze Rady města Přerova, 
� 69 předloh do Zastupitelstva města Přerova, 
� 148 předloh pro jednání Komise pro projedná-

vání záměrů ve věcech majetkových, 
� 180 majetkoprávních smluv,  
� 26 dodatků ke smlouvám,  
� 129 smluv o zřízení věcného břemene služeb-

nosti a práva provést stavbu.  

V roce 2018 vedlo oddělení 2 soudní spory: 
 

� s dlužníkem S. H. 
ve věci vyklizení nemovité věci, budovy – bydlení 
č. p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město (nám. 
T. G. Masaryka 150/8), která je součástí pozemku 
p. č. 137 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 760 
m² v katastrálním území Přerov. Z důvodu ukončení 
nájemní smlouvy a neoprávněného užívání výše 
uvedených prostor nájemcem od 16.01.2018 podalo 
město dne 22.05.2018 na Okresní soud v Přerově 
žalobu na vyklizení nemovité věci. Soud vyzval 
žalovaného, aby se vyjádřil k podané žalobě, avšak 
žalovanému výzva nebyla doručena, proběhl opako-
vaný pokus o doručení. Dne 05.12.2018 byla oddě-
lením předána k vymáhání pohledávka ve výši 5 000 
Kč spojená s vyklizením nemovité věci, 06.12.2018 
pak soudnímu exekutorovi návrh na provedení exe-
kuce vyklizením nemovité věci a uhrazení nákladů 
řízení ve výši 5 000 Kč z majetku pana S. H. 

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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� s dlužníkem P. S. 
Ve věci sporu mezi statutárním městem Přerov jako 
žalobcem a P. S., jako žalovaným o vyklizení pros-
tor sloužících podnikání v budově na nám. T. G. 
Masaryka 5, 4, Bratrská 2 v Přerově, vynesl Okresní 
soud v Přerově dne 15.05.2018 rozsudek, podle 
kterého je žalovaný povinen vyklidit předmětný 
prostor do 3 dnů od právní moci rozsudku a zaplatit 
žalobci náhradu nákladů řízení v částce 5 000 Kč do 
3 dnů od právní moci rozsudku. Poté, co Okresní 
soud v Přerově doručil účastníkům řízení písemné 
vyhotovení rozsudku, podal žalovaný proti rozsudku 
dne 11.09.2018 odvolání. Odvolání bude projedná-
váno u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olo-
mouci, dosud nebylo nařízeno jednání. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Správní poplatky 
 
Rozpočet původní:             500,00 Kč 
Rozpočet upravený:          1 000,00 Kč 
Plnění:               990,00 Kč 
% plnění:                99,0 
 
Jednalo se o příjmy za ověřování podpisů na 
smlouvách vyhotovených oddělením.  
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 
Rozpočet původní:                       5 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:          5 000,00 Kč 
Plnění:            2 420,00 Kč 
% plnění:                48,4 
 
Jednalo se o přijaté platby za uskutečněná výběrová 
řízení (VŘ) na prodej nemovitostí a na nájem prostor 
sloužících k podnikání – byl uhrazen účastnický 
poplatek za výběrové řízení na prodej nebytové 
jednotky v budovách Kainarova 4, 5, 6 a Kratochví-
lova 29. 
 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 
 
Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:            3 580 000,00 Kč 
Plnění:      3 728 949,96 Kč 
% plnění:              104,1 
  
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. Služeb-
nosti byly zřízeny například na pozemcích: 
� v k. ú. Přerov, Kozlovice u Př., Troubky (Nej.cz, 

s. r. o.)                                            706 133,60 Kč 
� p. č. 5036/1, 5036/3, v k. ú. Přerov (SŽDC) 

                                     49 900,00 Kč 
� p. č. 1961/1…4986/1 v k. ú. Přerov (ČEZ) 
                                                             354 941,40 Kč 

� p. č. 6714/1 v k. ú. Přerov (ČEZ)    76 000,10 Kč 
� pozemky v k. ú. Přerov, Dluhonice, Kozlovice 

(VaK)                                             146 380,00 Kč 
� p. č. 3619/1…5095 v k. ú. Přerov (ČEZ)   
                                                             460 259,80 Kč 
� p. č. 593/1…592/2 v k. ú. Přerov (ČEZ)  
                                                             351 033,10 Kč 
 
Příjmy z pronájmu pozemků 
 
Rozpočet původní:                            2 126 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          6 826 000,00 Kč 
Plnění:                                               2 192 644,79 Kč 
% plnění:                                                       32,1 
 
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. 
Nízké plnění je ovlivněno skutečností, že nebyla 
uzavřena nájemní smlouva s ČR ŘSD na nájem 
pozemků pro stavbu dálnice D1 – nedošlo k dohodě 
o podmínkách smlouvy. 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí        
a jejich částí (parkovací karty) 
 
Rozpočet původní:        15 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        31 000,00 Kč 
Plnění:          34 800,00 Kč 
% plnění:              112,3 
 
Jednalo se o příjmy za pronájem parkovacích karet 
v Galerii Přerov. 
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             235 400,00 Kč 
Plnění:                                                  236 149,00 Kč 
% plnění:                                                     100,3 
 
Jsou zde zahrnuty přijaté náhrady za znalecké po-
sudky, geometrické plány a jiné, jde o přefakturace 
skutečně vynaložených nákladů. Plnění položky je 
odvislé od počtu uzavřených kupních smluv v da-
ném roce. Je zde mimo jiné zaúčtován přeplatek ve 
výši 32 364 Kč, který vznikl městu hrazením nájem-
ného za užívání pozemků (cyklostezka Osmek) 
Vzhledem k tomu, že vlastnictví k těmto pozemkům 
přešlo ze Státního pozemkového úřadu na město, 
nájemní vztah zanikl. Dále se jednalo o vratky – 
úhrady nákladů za vyhotovení znaleckých posudků 
kupujícím na základě uzavřených kupních smluv.  
 
Příjmy z prodeje pozemků 
 
Rozpočet původní:              17 706 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       6 306 000,00 Kč 
Plnění:     6 285 748,70 Kč 
% plnění:                99,7 
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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. Prodány 
byly například pozemky p. č.: 
� 5003 a 328 v k. ú. Přerov (manželé K.)   
                                                            242 000,00 Kč 
� 3675 – id ½ pozemku v k. ú. Přerov (paní I. K.) 
                       39 780,00 Kč 
� 40/1 v k. ú. Přerov (CREAM SICAV, a. s.)       
                                                             447 700,00 Kč 
� 402 v k. ú. Žeravice (Sportovní klub Žeravice, 

spolek)                                           465 200,00 Kč 
� 5050/3, 4, 5 v  k. ú. Přerov (SŽDC) 
                                                               25 600,00 Kč 
� 537 v k. ú. Penčice (manželé H.)     37 500,00 Kč 
� 2155/1 a 2153/5 v k. ú. Přerov (Telemens, s. r. o.)   
                                                          1 060 300,00 Kč 
� 913, 914, 915 v k. ú. Předmostí (SBD Přerov)  
                                                             118 300,00 Kč 
� 6136/6, 22 v k. ú. Přerov (eko Agrostav, a. s.) 
                                                               23 000,00 Kč 
� Velká Dlážka 48 (pan J. M.)          900 000,00 Kč 
 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a je-
jich částí 
 
Rozpočet původní:              17 311 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:   8 572 100,00 Kč 
Plnění:     8 661 909,00 Kč 
% plnění:              101,1       
 

 
 
Jednalo se o příjmy z prodeje ostatních nemovitých 
věcí, jako například bývalé úřadovny, nebytové 
prostory, neužívané budovy (Čechova 43, bývalá 
Základní škola Pod Skalkou 11), které má statutární 
město odprodat. Tyto prodeje jsou řešeny na základě 
rozhodnutí orgánů statutárního města. V roce 2018 
byl realizován prodej těchto nebytových prostor: 
� v bytovém domě č. p. 2606/2607 (SVJ Dvořá-

kova 49, 51)                                     60 200,00 Kč 
� Optiky 3 (paní B.)                          712 589,00 Kč 

� v bytovém domě č. p. 285, 284, 283, 293 – 
Kainarova ul. (paní Š.)                3 710 000,00 Kč 

� v bytovém domě č. p. 2590, 2591  – Želatovská 
5, 7 (SVJ Želatovská)                      38 500,00 Kč 

� Velká Dlážka 16, 18 (SVJ Velká Dlážka)   
                                                             159 000,00 Kč 
� kryty CO – Velká Dlážka 16, 18, Dvořákova 49, 

51, Želatovská 5, 7, Bratrská 23    376 800,00 Kč 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        10 000,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:     0,0 
 
Výdaje měly být čerpány na úhradu převodu infra-
struktury na základě budoucí smlouvy kupní od 
společnosti REALSANT, s. r. o. – převod komuni-
kace, pěší komunikace, úprav osvětlení, terénní 
a sadbové úpravy. Smlouva zatím nebyla uzavřena. 
 
Sportovní zařízení v majetku obce 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 076 000,00 Kč 
Čerpání:                     714 338,00 Kč 
% čerpání:                80,3 
 
Z uvedených finančních prostředků byly hrazeny 
náklady za vyhotovení znaleckých posudků na 
stanovení nájemného v místě a čase obvyklém spor-
tovišť v majetku města (plaveckého areálu, zimního 
stadionu apod.) a uhrazen vklad do společnosti 
Sportoviště Přerov, s. r. o. 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 
Rozpočet původní:   2 400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   5 029 200,00 Kč 
Čerpání:                  3 726 447,04 Kč 
% čerpání:                74,1 
 
Finanční prostředky byly čerpány na jednorázové 
úhrady vlastníkům pozemků, kteří zřizují služebnost 
práva přístupu a příjezdu pro statutární město Přerov 
za účelem údržby a opravy zařízení v majetku města, 
případně příspěvky do fondu oprav.  
Dále bylo hrazeno nájemné např. Českým drahám za 
užívání pozemku pod stavbou parkoviště na ulici 
Husova, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nájemné za užívání pozemků p. č. 195, 
198 v k. ú. Žeravice, společnosti SOC Mlýn za 
pozemky pod stavbou parkoviště na ulicích 
Brabansko a  Bezručova, s. p. Lesy ČR za pozemky 
pod skládkou TKO Žeravice II. 
Další výdaje byly vynaloženy na znalecké posudky, 
geometrické plány a zveřejňování inzerce. Čerpání 
v této oblasti se odvíjí od toho, kolik žádostí obdrží 
oddělení od občanů a společností na odprodeje nemo-
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vitostí ve vlastnictví města. Na základě těchto 
žádostí jsou vystavovány objednávky na vyhotovení 
znaleckých posudků a geometrických plánů a zve-
řejnění inzerátů na nabízené nemovitosti ve VŘ.   
Ze zdrojů bylo hrazeno také započtení vzájemných 
nároků, tj. pohledávky žalovaného za žalobu za 
užívání pozemků p. č. 5215/26, p. č. 5215/27 v k. ú. 
Přerov jako veřejného prostranství a náhrada za daň 
z nabytí pozemků p. č. 5215/26 v k. ú. Přerov v cel-
kové výši 62 303 Kč a vrácení účastnických poplatků 
ze zrušených VŘ v celkové výši 4 840 Kč. Hrazeny 
byly rovněž poplatky za návrhy na vklad vyplývající 
ze smlouvy a správní poplatky. Finanční prostředky 
byly čerpány např. na výkupy těchto pozemků: 
� p. č. 241/2 v k. ú. Předmostí (pan P. N.) 
                                                             529 000,00 Kč 
� p. č. 47/24 v k. ú. Vinary u Přerova (pan K. B.)    
                                                               38 400,00 Kč 
� p. č. 47/23 v k. ú. Vinary u Přerova (manželé D.)   
                                                               96 800,00 Kč 
� p. č. 510/9, 17 v k. ú. Přerov (EMOS)  
                                                             323 191,00 Kč 
� p. č. 7161/136, 196 v k. ú. Přerov (IGIVEX)    
                                                             219 000,00 Kč 
� p. č. 61 v k. ú. Dluhonice (pan O.) 
                                                             141 050,00 Kč 
� p. č. 552/8 v k. ú. Přerov (spoluvlastníci)     
                                                             135 500,00 Kč 
� p. č. 542/3 v k. ú. Přerov (spoluvlastníci)    
                                                             111 600,00 Kč 
� p. č. 47/19 v k.ú. Vinary (paní M.)  88 800,00 Kč 
 
Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 530) 
 
Výkup pozemků v areálu koupaliště Penčice  
 
Rozpočet původní:                         1 300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 
Vzhledem k situaci, kdy se převod pozemků z dů-
vodu časově delšího vyjednávání s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
nerealizoval, byly finanční prostředky převedeny na 

úhrady za věcná břemena a služebnosti, vyhotovení 
pasportů komunikací, geometrických plánů za úče-
lem majetkoprávního vypořádání pozemků pod chod-
níky v místních částech, dofinancování znaleckých 
posudků na pozemky pod sportovišti a jiné výkupy. 
 
Převod pozemků okolo budovy Čechova 43 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 950 000,00 Kč 
Čerpání:                  3 950 000,00 Kč 
% čerpání:               100,0 
 
Jednalo se dořešení majetkoprávního vztahu k po-
zemkům situovaným pod budovou Čechova 43, 
jejímž vlastníkem je město a v jejím okolí z vlast-

nictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví města. Vzhledem 
k vydání nové oceňovací vyhlášky v lednu 2018 
došlo ze strany ČR-ÚZSVM k navýšení kupní ceny 
o částku 1 350 000 Kč.  
 
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 
 
Finanční prostředky byly vyčleněny za účelem doře-
šení převodu pozemků přednádražního prostoru 
(veřejná prostranství, chodníky a parkoviště v ul. 
Husova, o jejichž pořádek a čistotu se starají TSMP, 
s. r. o.), z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlast-
nictví města. Zastupitelstvo města Přerova tento 
převod neprojednalo, nadále se o této možnosti 
s Českými drahami jedná. 
 
Převod pozemku na ul. V. Novosady a Č. Dra-
hlovkého 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      883 000,00 Kč 
Čerpání:                     883 000,00 Kč 
% čerpání:    00,0 
 
Jednalo se o dořešení majetkoprávního vztahu k po-
zemku p. č. 599 v k. ú. Přerov situovaného v ul. 
Č. Drahlovského z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlast-
nictví města.  
 
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. Před-
mětem údržby a oprav byly zejména údržba vodá-
renských zařízení (kanalizace v místních částech, 
veřejné studny, svodnice aj.), údržba veřejné zeleně 
(kácení stromů, ořezy stromů a keřů, frézování 
pařezů, výsadba dřevin aj.), dětská hřiště (opravy 
herních prvků, likvidace starých nebezpečných 
hřišť) včetně doplnění o nové herní prvky, městský 
mobiliář (opravy laviček, instalace nových laviček, 
odpadkových košů) oprava veřejného osvětlení (vý-
měna poškozených sloupů při haváriích), likvidace 
„černých“ skládek, deratizace a odstranění následků 
vandalismu. Byl prováděn také odchyt holubů a pro-
jektování kontejnerových stanovišť. Realizovalo se 
nakoupení čipů pro označení psů v útulku. 
V rámci technických a finančních možností byly 
průběžně řešeny úkoly dle usnesení orgánů města, 
případně výstupů z porad vedení města, požadavků 
občanů, předsedů místních částí (MČ). Současně 
byla zajišťována správa a údržba památek (soch, 
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pomníků a hrobů), rovněž bylo vyhotoveno a po-
dáno daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na 
rok 2018 a zajištěna úhrada stanovené daně. 
Z přidělených finančních prostředků byly v rámci 
správy majetku dále hrazeny náklady na údržbu 
kanalizací, veřejných rozhlasů, vodné, stočné, elek-
trická energie, rozšíření veřejného osvětlení (VO), 
nákup odpadových nádob jak na směsný odpad, tak 
bioodpad, na údržbu veřejné zeleně a veřejného 
osvětlení.  
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 
dřeva) 
 
Rozpočet původní:              10 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              10 000 000,00 Kč 
Plnění:                12 922 603,08 Kč 
% plnění:              129,2 
 
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 následnou 
péči (stavba oplocenek, vyžínání, chemické ošetření 
proti okusu). 
 

 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 
v MČ) 
 
Rozpočet původní:      174 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      400 000,00 Kč 
Plnění:        407 930,00 Kč 
% plnění:              102,0 
 
Jednalo se o příjmy za stočné v MČ (Lýsky, Penčice, 
Čekyně) odváděné firmou Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s.  
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        74 100,00 Kč 
Plnění:          74 012,00 Kč 
% plnění:                99,9 
 
Jednalo se o příjmy za spotřebu elektrické energie 
při pořádání Vánočních trhů 2017. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 
místa) 
 
Rozpočet původní:   1 200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 200 000,00 Kč 
Plnění:                                1 743 537,00 Kč 
% plnění:               145,3 
 
Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno zajištěním pla-
teb jednotlivých nájemců hrobových míst. 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 
Rozpočet původní:        50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      100 000,00 Kč 
Plnění:          76 230,00 Kč  
% plnění:                76,2 
 
Jednalo se o příjmy za umístění kontejnerů na textil 
na kontejnerových stáních města od společnosti 
TextilEco, a. s. Částka je dána počtem umístěných 
kontejnerů, stanovené částky za 1 kontejner a doby 
umístění. 
 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí 
 
Rozpočet původní:        25 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:        25 200,00 Kč 
Plnění:          25 178,00 Kč 
% plnění:                                           99,9 
 
Jednalo se příjmy z pronájmu samostatné kanalizace 
v Dluhonicích.  
 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (TSMP, s. r. o.) 
 
Rozpočet původní:   3 930 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 930 600,00 Kč 
Plnění:     3 922 442,47 Kč 
% plnění:                99,8 
 
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. nemovitých věcí 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 
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Jednalo se o příjmy za pronájem technologické části 
kompostárny.  
 
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Plnění:        500 000,00 Kč 
% plnění:                00,0 
 
Jednalo se o dar Technických služeb města Přerova 
s. r. o. (TSMP), určený na podporu a ochranu 
mládeže, a to na pořízení a instalaci nových herních 
prvků na dětská hřiště ve vlastnictví města. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      114 590,00 Kč 
Plnění:        114 589,00 Kč  
% plnění:              100,0 
 
Jednalo se o příjmy za ztížené podmínky lesního 
hospodářství v Žebračce. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 
Rozpočet původní:        55 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:        55 400,00 Kč 
Plnění:          62 979,00 Kč  
% plnění:                           113,7 
 
Jednalo se o příjmy za opravu poškozeného sloupu 
VO na tř. 17. listopadu a za chybné odečty elektřiny. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 
Rozpočet původní:      250 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      250 000,00 Kč 
Plnění:        247 973,30 Kč  
% plnění:                99,2 
 
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  
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Plnění:          60 118,00 Kč  
% plnění:                    - 
 

Jednalo se o příjmy za sběr a svoz komunálních 
odpadů. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-
klace odpadů) 
 

Rozpočet původní:   4 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   4 000 000,00 Kč 
Plnění:     5 222 782,00 Kč 
% plnění:              130,6 

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).  
 
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:                                                 29 743,00 Kč 
% čerpání:                                                    99,1  
 
Finanční prostředky byly využity na nákup čipů pro 
psy a kastrace koček.  
 
Pěstební činnost  
 
Rozpočet původní:       10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       10 000,00 Kč 
Čerpání:                        8 460,00 Kč 
% čerpání:               84,6 
 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správ-
ního poplatku Sdružení vlastníků obecních lesů 
(7 960 Kč) a administrativní poplatek za vyřízení 
žádosti o certifikaci lesů (500 Kč). 
 

Podpora ostatních produkčních činností 
 
Rozpočet původní:   1 100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                1 182 500,00 Kč 
Čerpání:                     493 114,90 Kč 
% čerpání:                41,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� likvidaci klestu                               254 100,00 Kč                          
� prořezávky porostů                          43 524,00 Kč 
� chemickou ochranu lesa – 1 240 ks lapáků  
                                                               60 016,00 Kč 
� asanaci proti kůrovci                       49 000,00 Kč 
� stavbu oplocenek                             82 530,00 Kč         
 
Celospolečenské funkce lesů 
 

Rozpočet původní:      600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      714 590,00 Kč 
Čerpání:                     494 509,00 Kč 
% čerpání:                69,2 
 

Finanční prostředky byly čerpány na údržbu kolem 
lesních komunikací (113 981 Kč), dodávku kameniva 
na lesní cesty (349 388 Kč) a výrobu a instalaci 2 ks 
závor – LHC Přerov 2 (31 140 Kč). 
 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly (údržba vod. zařízení) 
 
Rozpočet původní:      605 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      878 300,00 Kč 
Čerpání:        470 513,97 Kč 
% čerpání:                53,6 
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Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  
� opravy potrubí kanalizace Čekyně, Lýsky  

        114 173,00 Kč 
� projektovou dokumentaci (PD) – opevnění levého 

břehu vodoteče p. č. 633 v k. ú. Žeravice 
                                     41 140,00 Kč  

� přípravu podkladů, zajištění výběru stočného 
(VaK Přerov, a. s.)                           74 829,00 Kč 

� provozování kanalizace Lýsky (Vak Přerov, a. s.)                                      
                                                         31 049,00 Kč 

� provozování kanalizace Čekyně (Vak Přerov, a. s.)    
                                                               43 431,00 Kč 
� provozování kanalizace Penčice (VaK Přerov, a. s.)  
                                                               37 842,00 Kč 
� opravu kanalizační šachty Čekyně, ul. Na Podlesí  
                                                               10 249,00 Kč 
� rozbory odpadních vod                    51 000,00 Kč 
� vyčištění lapače splavenin Vinary, ul. Mezilesí     
                                                               25 725,00 Kč 
� vypracování elaborátů k provozování kanalizace 

Čekyně, Penčice, Lýsky                   22 869,00 Kč 
� PD – opevnění levého břehu vodoteče p. č. 633 

v k. ú. Žeravice – 2. část                  18 150,00 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:     408 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      894 000,00 Kč 
Čerpání:                     723 257,42 Kč 
% čerpání:                80,9 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� opravu pamětní desky – pomník Fr. Rasche          

                                                         11 326,00 Kč 
� opravu písma pomníku – Vinary     20 280,00 Kč 
� restaurování sochy p. Marie – hřbitov Předmostí  
                                                               24 900,00 Kč 
� restaurování pomníku obětem nacismu – hřbitov 

Přerov                                    64 251,00 Kč 
� restaurování sochy „Hudebníka“     17 860,00 Kč 
� zhotovení kovaného kříže – Švédské šance 
                                                             295 000,00 Kč  
� opravu soklu pomníku „Rudoarmějec“  
                                                               17 583,72 Kč 
� restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého  

                                                       122 870,00 Kč 
� zhotovení dřevěného kříže – kaple Vinary    
                                                             117 809,20 Kč 

� zhotovení kovaného zábradlí – Penčice   
                                                               18 500,00 Kč 
 

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 
 
Rozpočet původní:      100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      100 000,00 Kč 
Čerpání:          95 825,00 Kč 
% čerpání:                95,8 
 
Finanční prostředky byly využity zejména na opravy 
veřejných rozhlasů v MČ Vinary, Kozlovice, Újez-
dec, Penčice a Lověšice. 
 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      170 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,00 
 
Rada města Přerova na své schůzi dne 13.12.2018 
schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb 
komunikační platformy Mobilní Rozhlas se společ-
ností Neogenia, s. r. o., na dobu určitou 1 roku. 
Smlouva se společností nebyla do konce roku 
uzavřena, poněvadž se řešily technické možnosti 
a nastavení této nové telekomunikační služby. 
 

Sportovní zařízení v majetku obce 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      400 000,00 Kč 
Čerpání:        322 712,50 Kč 
% čerpání:                80,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na PD na 
dětské hřiště (DH) v prostoru plaveckého areálu 

(13 512,50 Kč) a jeho realizaci (309 200,00 Kč). 
 

Využití volného času dětí a mládeže 
 
Rozpočet původní:      846 800,00 Kč 
Rozpočet upravený:     2 738 900,00 Kč 
Čerpání:                  2 301 839,62 Kč 
% čerpání:                84,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány např. na: 
� dodávku herních prvků na DH Vsadsko a Koz-

lovská                                               36 300,00 Kč 
� dodávku 10 ks laviček na DH          37 510,00 Kč 
� opravu discgolfového hřiště na Laguně 
                                                               15 158,88 Kč 
� dodávku herních prvků DH U Tenisu    
                                                               57 396,00 Kč 
� nákup 10 infocedulí                           9 014,00 Kč 
� nákup míčů a disků, hřiště u Laguny  8 820,00 Kč 
� výměnu písku v pískovištích           88 826,00 Kč 
� nákup herních prvků DH Popovice 29 962,00 Kč 
� opravy herních prvků na DH Kozlovská, Želatov-

ská a Budovatelů                              48 400,00 Kč 
� likvidaci pískoviště Želatovská 12, Alšova 1-3  
                                                               68 632,00 Kč 
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� opravy a obnovu laviček na DH      96 513,00 Kč 
� instalaci infocedulí a značek           11 065,00 Kč 
� nákup betonových laviček pro DH  36 639,00 Kč 
� lanovku na DH Újezdec                 137 849,00 Kč 
� opravy herních prvků                     117 667,90 Kč 
� likvidaci DH Denisova, Kabelíkova, Vaňkova, 

Ententyky                                       153 292,00 Kč 
� hlavní roční kontrolu DH (revize)   46 294,60 Kč 
� opravy dopadových ploch DH            94 953,00 Kč 
� odstranění povrchu DH Ententyky  28 102,00 Kč 
� opravu povrchu DH Ententyky      520 578,30 Kč 
� založení systému rizik DH               12 402,50 Kč 
� stavební úpravy sportovního hřiště Předmostí, 

Hranická 4 – 6                                  96 674,84 Kč 
� znalecký posudek DH Ententyky    22 385,00 Kč 
� nákup a montáž workoutové sestavy Vinary    
                                                             141 255,00 Kč 
� nákup a montáž herních prvků DH Vsadsko, 

Sokolská, Budovatelů atd.             385 732,20 Kč 
 
Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 
domovního majetku) 
 
Rozpočet původní:        80 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        85 000,00 Kč 
Čerpání:          67 022,00 Kč 
% čerpání:                78,8 
 
Výše uvedená částka byla v převážné míře čerpána 
na úhradu daně z vlastnictví nemovitostí dle plateb-
ního výměru finančního úřadu. 
 

Veřejné osvětlení  
 
Rozpočet původní:   6 176 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                9 394 900,00 Kč 
Čerpání:     8 804 643,30 Kč 
% čerpání:                93,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� platby záloh na elektrickou energii na VO a platby 

PSP Technické služby                6 258 143,60 Kč 
� výměnu rozvaděče VO ul. Tovačovská (areál 

Ovexim)                                         101 586,00 Kč 
� výměnu sloupů VO zkorodovaných a po doprav-

ních nehodách                   377 449,00 Kč 
� nákup vánočního osvětlení       570 000,00 Kč 
� opravy vánočního osvětlení           232 683,00 Kč 
� rekonstrukci VO ul. Malá Dlážka  145 693,00 Kč 
� rozšíření VO ul. Velká Dlážka x Sokolská         
                                                             276 703,00 Kč 
� zřízení nového zásuvkového rozvaděče na 

Horním náměstí                      88 122,00 Kč 
� výměnu 4 ks světel včetně sloupů ul. Želatovská  
                                                             135 584,00 Kč 
� opravu poškozeného zemního kabelu VO ul. 

Jasínkova                                         66 726,00 Kč 
� PD rekonstrukce VO v Žeravicích, ul. Náves                                            

                                                         59 956,00 Kč 

� PD na rozšíření VO – Osmek, Henčlov - Výmy-
slov                                                   51 788,00 Kč 

� dokumentaci na opravu 2 ks rozvodů VO ve 
Vinarech, ul. Doubí, Mezilesí          49 973,00 Kč  

� opravu zemních svítidel – nasvětlení hradeb ul. 
Spálenec                                           35 901,00 Kč 

� montáž solárního svítidla VO – hřbitov 
Předmostí                                         30 923,00 Kč 

 

 
 
Pohřebnictví 
 
Rozpočet původní:    0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   130 000,00 Kč 
Čerpání:        115 735,00 Kč 
% čerpání:                89,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� čištění a monitoring vnější kanalizace okolo 

obřadní síně v Přerově                     44 495,00 Kč  
� opravu vstupní brány na hřbitově    19 965,00 Kč  
� opravu odvodňovacích žlabů u vstupní brány  
                                                               48 400,00 Kč 
� dodávku užitkové vody – hřbitov Čekyně  
                                                                 2 875,00 Kč 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 
Rozpočet původní:      650 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      750 000,00 Kč 
Čerpání:        724 326,49 Kč 
% čerpání:                96,6 
 
Finanční prostředky ve výši 398 505,74 Kč byly čer-
pány na úhradu záloh a vyúčtování za elektrickou 
energii (nasvětlení Městského domu, Mádrův podjezd 
a podjezd Kojetínská), částka 325 820,75 Kč byla 
použita na úhradu poplatků za srážkové vody (kašny 
– vodné a stočné).          
 
Komunální služby 
 
Rozpočet původní:                        103 768 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      103 768 700,00 Kč 
Čerpání:                                        103 399 619,09 Kč 
% čerpání:                                                    99,6 
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TSMP zajišťovaly na základě „Smlouvy o vyko-
návání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na 
provedení komunálních služeb pro statutární město 
Přerov“ a dále na základě vertikální spolupráce in-
haus provedení komunálních služeb a správu, údrž-
bu, provozování a opravy zařízení, objektů a dalšího 
vyčleněného majetku města. Předmětem těchto 
činností byly veřejné plochy včetně mobiliáře, veřej-
ná zeleň, dětská hřiště, zimní údržba komunikací, 
VO, blokové čištění komunikací ve městě i v MČ, 
sběr psích exkrementů, systém nakládání s komunál-
ním a nebezpečným odpadem, park Michalov, Lagu-
na a skatepark, veřejná pohřebiště města (Přerov, 
Předmostí, Lověšice, Henčlov, Dluhonice, Čekyně, 
Penčice), polesí Svrčov a NPR Žebračka, útulek pro 
zvířata a vodárenská zařízení. Požadavky nad rámec 
smlouvy byly řešeny na základě samostatných 
objednávek a smlouvy o dílo. Úkoly v oblasti komu-
nálních služeb byly pracovníky TSMP plněny ne 
vždy na dobré úrovni. Za sledované období  dochá-
zelo občas v rámci kontrol ke zjištění nedostatků 
v oblasti komunálních služeb. Nebyly řešeny závaž-
nější stížnosti ze strany občanů města. Případné 
požadavky na odstraňování nedostatků zjištěných 
zaměstnanci odboru či občany byly operativně 
řešeny. 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 
 
Rozpočet původní:      750 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      800 000,00 Kč 
Čerpání:        702 089,00 Kč 
% čerpání:                87,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� nákup odpadových nádob na bioodpad      
                                                             292 215,00 Kč  
� úpravu kontejnerových stanovišť na směsný 

komunální odpad                           296 200,00 Kč 
� odstranění přístřešků na popelnice v ul. Kabelí-

kova, B. Němce                               64 000,00 Kč 
� nakládku objemných odpadů ze zahrádkářských 

kolonií                                              46 600,00 Kč 
 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
(EKOKOM) 
 
Rozpočet původní:   4 000 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:   5 841 000,00 Kč  
Čerpání:                  2 954 232,45 Kč  
% čerpání:                50,6      
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� nákup odpadových nádob na separaci         

                                                       277 267,00 Kč 
� rekonstrukce kontejnerových stanovišť   

                                                    2 395 568,00 Kč                   
� PD na rekonstrukci a výstavbu kontejnerových 

stanovišť                                        113 740,00 Kč 
� stavbu přeložky Svornosti               73 050,00 Kč 
� zajištění atrakcí na DEN ZEMĚ      43 197,00 Kč 

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 
 

Rozpočet původní:      150 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      150 000,00 Kč 
Čerpání:        119 309,00 Kč 
% čerpání:                79,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na odstra-
ňování nepovolených skládek na území města. 
 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřej-
ných prostranství aj.) 
 

Rozpočet původní:                8 466 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:              13 562 600,00 Kč 
Čerpání:                10 117 436,55 Kč 
% čerpání:                 75,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� náhradní výsadby a jejich následnou péči   

                                                    3 586 774,00 Kč 
� kácení, ořezy, frézování pařezů  2 571 790,00 Kč 
� ztrátu z provozu veřejných WC     432 855,00 Kč 
� sečení nepředaných ploch              291 201,00 Kč 
� deratizaci veřejných ploch a objektů v majetku 

města                                              238 041,00 Kč 
� výstavbu psího hřiště                     228 562,00 Kč 
� přípojku NNk Spálenec – park pod hradbami   
                                                             221 556,00 Kč 
� odchyt holubů                                217 800,00 Kč 
� nákup herbicidů                             199 865,00 Kč 
� doplatek za opravu cihelné zdi mezi objektem 

bazénu a hřištěm TJ Sokol             157 768,00 Kč 
� opravy a obnovy mobiliáře            149 090,00 Kč 
� opravu kašny Pod Valy                  119 790,00 Kč 
� stavbu pergoly v Lýskách              107 227,10 Kč 
� opravu mobiliáře Rybářská alej     102 850,00 Kč 
� údržbu zeleně                                   52 047,00 Kč 
� PD – 2. část na přebudování suchého poldru 

Újezdec na poldr s mokřadem         29 040,00 Kč 
� opravu kašny na nám. TGM            39 912,00 Kč 
� založení letničkových záhonů          32 849,00 Kč 
� údržbu psího hřiště Michalov          24 980,00 Kč 
� odstranění pařezů u opravované zídky mezi 

bazénem a TJ Sokol Přerov             27 266,00 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 VŘ. Smluvní 
práce byly provedeny ve sjednaných termínech a dob-
ré kvalitě. Firma spolehlivě reagovala i v případě 
havárií (pád stromu, poškození hřiště, nepovolené 
skládky) jak z vlastní iniciativy, tak z podnětu správce 

majetku či občanské veřejnosti.  
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Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520) 
 
 

LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené pů-
dy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 
 
Rozpočet původní:                4 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   9 933 610,00 Kč 
Čerpání:     4 478 157,73 Kč 
% čerpání:                45,1 
 
Finanční prostředky byly čerpány na jarní zalesňování 
(2 258 400 Kč), strojní přípravu půdy (1 394 757,73 
Kč) a vyžínky (825 000 Kč). 
 
Opravy lesních cest LHC Přerov 2 
 
Rozpočet původní:   2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 190 200,00 Kč 
Čerpání:     1 111 055,00 Kč 
% čerpání:                93,4 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na PD na 
opravu lesních cest 2. etapa (603 790 Kč), opravu 
lesní cesty Žebračka (275 880 Kč) a opravu lesní 
infrastruktury, mostku, erozních rýh (218 000 Kč). 
 
Kontejner na mobilní protipovodňové hrazení 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 177 000,00 Kč 
Čerpání:     1 176 120,00 Kč 
% čerpání:                99,9 
 
Z finančních prostředků byla hrazena výroba a do-
dání speciálního kontejneru pro prvky mobilního 
protipovodňového hrazení.  
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Předmostí – 
ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      886 500,00 Kč 
Čerpání:                 668 589,00 Kč 
% čerpání:                75,4   
 
Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného 
rozpočtu. 
 

 

Přeložení VO na ul. Prostějovská, Předmostí 
 

Rozpočet původní:      597 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      597 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0   
 

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány. 
 
Přeložení VO na ul. Kojetínská 
 

Rozpočet původní:      726 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      726 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:     0,0   
 

Akce souvisí se stavbou rekonstrukce silnice ul. 
Kojetínská ve vlastnictví Olomouckého kraje.  
 

Přebudování suchého poldru v k. ú. Újezdec na 
poldr s mokřadem 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:       1 447 800,00 Kč 
Čerpání:        962 925,05 Kč 
% čerpání:                66,5   
 

Finanční prostředky byly čerpány na výše uvedenou 
akci dle schváleného rozpočtu. 
 

Inventarizace stromů na území města 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 500 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 

V roce 2018 proběhlo jednání s odbornou firmou, 
která se touto specializací zabývá a která představila 
obsah, rozsah a postupy své práce. Jedná se o od-
borné zhodnocení zdravotního stavu stromů na celém 
území města, o celkové zhodnocení a zavedení do 
systému. V rozpočtu je zahrnuta i finanční částka za 
zakoupení licence. Tato odborná firma však sdělila, 
že v době, kdy byla městem oslovena, již měla 

smluvně zajištěny zakázky u jiných obcí a měst na 
rok dopředu a další bude přijímat až v roce 2019. 
Z toho důvodu nebyla uzavřena smlouva o dílo. 
 
Oddělení bytové správy  
 
Oddělení zajišťovalo správu a provoz majetku města. 
Jednalo se především o provádění údržby a oprav 
nemovitostí – kapliček, úřadoven, hasičských zbroj-
nic, kulturních domů a dalších vybraných nemovi-
tostí (např. Chemoprojekt, Chemik, zámek). Dále 
byly zajišťovány činnosti spojené s provozem a sprá-
vou domovního majetku ve vlastnictví nebo spolu-
vlastnictví města. Jednalo se především o provádění 
údržby, oprav a správu bytového 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, 
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který je ve spoluvlastnictví města a Bytového druž-
stva Přerov, na správě dalších cca 50 nebytových 
prostor (kryty CO, výměníkové stanice, kotelny, 
objektové předávací stanice apod.), umístěných jak 

v domech města, tak v domech privatizovaných. 
Město je také nájemcem bezbariérového bytu v domě 

Dvořákova 1, kde s uživatelkou bytu byla sjednána 
podnájemní smlouva.  
Na základě smluv o dílo byla zajištěna realizace 13 
staveb v rozsahu 100 – 500 tis. Kč a 7 staveb v roz-
sahu nad 500 tis. Kč. 
 

 
 

SPRAVOVANÝ MAJETEK K 31.12.2018:   
� bytové jednotky celkem                               1 413  

z toho: 
- byty v DPS                                                 309 
- bezbariérové byty celkem                     44 
- byty ve střešních nástavbách a půdních 

vestavbách se státní dotací                         126 
� nebytové prostory                                              77 
� ostatní objekty                                                     1  
 

V souvislosti se správou a údržbou majetku města 
bylo v roce 2018: 
� vystaveno 941 objednávek,  
� likvidováno 1 959 faktur a platebních poukazů, 
� uzavřeno 672 nájemních smluv včetně přísluš-

ných evidenčních listů k bytovým jednotkám,  
� u 823 bytů bylo provedeno zvýšení nájemného 

o roční míru inflace za rok 2017 (2,5 %). 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie 
v galerii) 
 

Rozpočet původní:      150 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      150 000,00 Kč 
Plnění:                       47 810,84 Kč 
% plnění:                31,9 
 

Jednalo se o příjmy za vytápění Galerie města Přero-
va a přefakturaci vodného, stočného a srážkové vody 
za objekt Městského domu.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 515 000,00 Kč 
Plnění:                 1 572 880,05 Kč 
% plnění:              103,8 

Položka zahrnuje přeúčtování energií od jednotlivých 
nájemců za užívání nebytových prostor města (škol-
ská zařízení, Chemik, Chemoprojekt).  
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí (autobusové nádraží) 
 
Rozpočet původní:      527 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:      528 300,00 Kč 
Plnění:        541 768,22 Kč 
% plnění:              102,5 
 
Jsou zde zahrnuty příjmy z nájemní smlouvy uzavře-
né na pronájem nebytových prostor v majetku města 
(autobusové nádraží).  
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
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 
 
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 nemovitých věcí 
a jejich částí  
 
Rozpočet původní:        38 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        55 000,00 Kč 
Plnění:                      63 084,00 Kč 
% plnění:              114,7 
 
Položka zahrnuje jednorázové příjmy za pronájem 
kulturních domů a úřadoven. 
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
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, koupaliště Penčice, zimní stadion 
včetně sportovní haly). 
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí  
 

Rozpočet původní:   3 770 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   5 185 000,00 Kč  
Plnění:     4 179 914,59 Kč 
% plnění:                80,6 
 

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv na pro-
nájem nebytových prostor v majetku města např. 
budovy bývalých školských zařízení, Chemoprojekt 
a pronájem plynárenských zařízení. 
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Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové 
nádraží) 
 

Rozpočet původní:      527 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:      527 300,00 Kč 
Plnění:        540 492,00 Kč 
% plnění:              102,5 
 
Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 
od společnosti ARRIVA MORAVA, 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:      166 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:      166 700,00 Kč 
Plnění:        149 531,00 Kč 
% plnění:              89,7 
 
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:      157 000,00 Kč 
Plnění:                    180 011,88 Kč 
% plnění:              114,7 
 
Jednalo se o příjmy spojené s přefakturací vyúčtování 
energií a služeb v objektech města. 
 

Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich 
částí  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Plnění:                                                      500,00 Kč 
% plnění:                   - 
 
Jednalo se o splátku pohledávky za prodej 
nemovitosti, u nichž byla nařízena exekuce a poté 
sepsána dohoda o splátkách.   
 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (byty) 
 
Rozpočet původní:              27 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:               28 520 000,00 Kč 
Plnění:                     29 457 980,41 Kč 
% plnění:                              103,3 
 
Je zde zahrnuto vybrané nájemné z bytů a příjmy, 
které vznikly započtením přeplatků z vyúčtování 

služeb za rok 2017 na úhradu dluhů na nájemném 
z minulých období. Dne 22.02.2018 bylo Radou 

města Přerova schváleno zvýšení nájemného u bytů 
vlastněných nebo spoluvlastněných městem, u kte-
rých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku, 
o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměr-
ného ročního indexu spotřebitelských cen za uply-
nulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistic-
kým úřadem za rok 2017, tedy o 2,5 %, a to s účin-
ností od 01.05.2018. V bytech, kde byla aplikována 
inflační doložka, činilo od výše uvedeného data 
nájemné u standardních bytů 51,16 Kč/m2 a u bytů 
se sníženou kvalitou 46,05 Kč/m². U bytů obsazova-
ných formou VŘ je vyvolávací cena vždy stanovena 
v minimální výši 50 Kč/m2. V některých lokalitách, 
např. Osmek, Kopaniny, je dosahováno u nájemného 
až 130 Kč/m2. V roce 2018 byla dokončena 3 VŘ na 
volné byty. Takto bylo obsazeno celkem 9 bytů. 
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (nebytové prostory)  
 
Rozpočet původní:     2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    2 450 000,00 Kč 
Plnění:        2 376 865,69 Kč 
% plnění:                                 97,0 
 
Jednalo se o vybrané nájemné z nebytových prostor 
a dále o příjmy, kdy byly započteny přeplatky z vy-
účtování služeb za rok 2017 na úhradu dluhů na 
nájemném z minulých období.  
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (DPS)  
 
Rozpočet původní:     3 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    3 750 000,00 Kč 
Plnění:       3 844 172,01 Kč 
% plnění:                 102,5 
 
Jednalo se o vybrané nájemné z bytů v DPS a příjmy, 
kdy byly započteny přeplatky z vyúčtování služeb za 
rok 2017 na úhradu dluhů na nájemném z minulých 
období. V roce 2018 bylo i u těchto bytů nájemné 
navýšeno o inflaci. U bytů v DPS závisí plnění příjmů 
na množství uzavřených nových nájemních smluv 
k bytům, které byly doposud pronajaty za původní 
nájemné (18 až 20 Kč/m2). V případě nově uzavřené 
nájemní smlouvy činilo nájemné 36,63 Kč/m2.   
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy 
na služby spojené s bydlením a nájmem) 
 
Rozpočet původní:                21 600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:               23 504 900,00 Kč 
Plnění:                  24 252 466,54 Kč 
% plnění:                 103,2 
 
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 jiných oprávněných důvodů, zejména změ-
ny rozsahu nebo kvality služby, změny v počtu osob 
v bytě. V částce jsou zahrnuty zejména: 
� vybrané zálohy na služby poskytované s nájmem 

bytů                                           15 502 985,04 Kč 
� příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 

s nájmem bytů v DPS                 5 380 533,42 Kč 
� příjmy za vybrané zálohy na služby poskytované 

s nájmem nebytových prostor     1 749 462,24 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 1 619 485,81 Kč. 
 
Přijaté pojistné náhrady 
 
Rozpočet původní:                              200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   959 900,00 Kč 
Plnění:                     766 808,00 Kč 
% plnění:                             79,9  
 
Jsou zde zahrnuty příjmy ze škodních událostí. 
Řešeny byly škodní události způsobené ve větší míře 
dopravními nehodami, při kterých došlo k poškození 
majetku města a jejichž opravy si vyžádaly větší 
finanční částky, což ovlivnilo i výši příjmů z pojist-
ných událostí. Celkem bylo řešeno 20 škodních udá-
lostí, 8 z nich bylo způsobeno dopravními nehodami, 
kdy došlo k poškození sloupů VO, řadiče světelného 
signalizačního zařízení a dopravního značení. Při 
1 dopravní nehodě došlo ke střetu se zvěří a bylo 
poškozeno vozidlo MMPr, další škoda se týkala 
např. střešní krytiny na objektu TGM 2 a na obřadní 
síni městského hřbitova (poškozeno při vichřici), 
rozbitých skel mantinelů a oken na objektu zimního 
stadionu a odcizení notebooku. Také byly řešeny 
škodní události způsobené vandalismem (pospre- 
jované hradby, včetně jejich nasvětlení). 
 

DLUHY – BYTOVÉ JEDNOTKY 
 

K 31.12.2018 bylo evidováno 377 dlužníků (dluhy 
na nájemném a službách bez příslušenství v bytových 
jednotkách), z toho u 192 dlužníků je dluh do výše 
15 000 Kč,  u  132  dlužníků  ve  výši  15 001 Kč  až  
 

 
50 000 Kč, 43 dlužníků dluží v rozmezí 50 001 Kč 
až 100 000 Kč a 10 dlužníků dluží více jak 100 001 
Kč. Porovnání počtu dlužníků s roky 2016 a 2017 je 
uvedeno v následující tabulce. 
 

 

dlužná částka v Kč 
počet dlužníků 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
do 15 000 233 270 192 
15 001 až 50 000 137 135 132 
50 001 až 100 000 43 52 43 
100 001 a více 10 11 10 

celkem 423 468 377 

 
Z 377 dlužníků již 259 nebydlí v bytech, na které se 
dluh váže. K 31.12.2018 byla podána 1 výpověď 
z nájmu, 2 žaloby o vyklizení bytu, 15 návrhů na 

nařízení exekuce (vymáhání dlužných částek přes 
exekutorskou kancelář). Dále bylo provedeno 
1 vyklizení bytu (viz tabulka). 

 
E X E K U C E  (vystěhování) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Uskutečněné exekuce 4 2 1 
Byt předán dobrovolně - - - 
Exekuce neuskutečněna - - - 

celkem nařízené exekuce 4 2 1 
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Dlužné nájemné + služby k 31.12.2018 za byty (údaje v Kč) 
 

období         nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem 

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       

1993 – 1998 k 31.12.2018 0,00 0,00          3 578,00 3 578,00 
1999 – 2018 k 31.12.2018    5 436 047,58     2 829 020,64  818 291,83       9 083 360,05 

celkem k 31.12.2018    5 436 047,58     2 829 020,64  821 869,83             9 086 938,05       

 
DLUHY - NEBYTOVÉ PROSTORY 
 

Dlužné nájemné + služby k 31.12.2018 za nebytové prostory celkem (údaje v Kč)  
 

období nájemné zálohy na služby vyúčtování celkem 
celkem k 31.12.2017         411 825,75         65 152,44        2 781,00         479 759,19 

celkem k 31.12.2018         394 570,33                88 941,00        2 781,00            486 292,33    

 
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 31.12.2018 činila: 
� byty – poplatek z prodlení (poplatky z prodlení 

k dlužným platbám jak na nájemném, tak na služ-
bách spojených s užíváním bytu včetně dlužného 
vyúčtování služeb)                    58 726 034,56 Kč 

� nebytové prostory – úrok z prodlení (poplatky 
z prodlení k dlužným platbám na nájemném a na 
službách spojených s jejich užíváním včetně dluž-
ného vyúčtování služeb)                196 618,01 Kč 

� kolkovné (soudem přiznané náklady soudního 
řízení)                                          1 063 396,06 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)                       378 009,87 Kč 

� přefakturace (přefakturované pohledávky za na-
hozené jističe, náklady spojené s exekucí, spotře-
bu některých energií v případě vzniku nového 
SVJ apod.)                                  1 220 273,26 Kč 

� pohledávky převedené na podrozvahu města 
                  6 697 296,65 Kč 

� mimoúčetní evidence                  1 312 903,00 Kč 
� poplatek z prodlení vyčíslený k přefakturacím 

                     180 441,77 Kč 
 

Výdajová část rozpočtu 
 

Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:        30 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      156 800,00 Kč 
Čerpání:        105 491,53 Kč 
% čerpání:                67,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 
� pořízení předávací stanice tepla Sympatik VNV 

UT na autobusovém nádraží           39 000,00 Kč 
� demontáž parovodní a montáž horkovodní sta-

nice (autobusové nádraží)                15 050,00 Kč 

� nákup 60 ks dřevěných příček na opravu laviček 
                       30 710,00 Kč 

� opravu poškozené žulové dlažby a obrubníků 
                         9 104,53 Kč 

� zpracování průkazu energetické náročnosti bu-
dovy                         8 000,00 Kč 

� nákup materiálu na opravu autobusové zastávky  
                                                                 3 627,00 Kč 
 

Mateřské školy 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      299 200,00 Kč 
Čerpání:                     139 864,00 Kč 
% čerpání:                46,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na statické posou-
zení včetně zabezpečení objektu MŠ U Tenisu. 
 
Základní školy 
 
Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      415 000,00 Kč 
Čerpání:                     413 735,67 Kč 
% čerpání:                99,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� opravu zídky ZŠ Trávník               391 723,72 Kč 
� vypracování PD na opravu zídky ZŠ Trávník  

                       10 750,00 Kč 
� výkop a zához sond ZŠ Trávník        7 461,95 Kč 
� zpracování rozpočtu na opravu zídky ZŠ Trávník  
                                                                 3 800,00 Kč 
 
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďo-
vání audiovizuálních archiválií 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:          5 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 
 
Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány. 
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Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 
 

Rozpočet původní:        37 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        13 000,00 Kč 
Čerpání:            9 902,00 Kč 
% čerpání:                76,2 
 

Částka 4 902 Kč byla čerpána na revizi elektronické-
ho zabezpečovacího systému (EZS) a zbylá část na 
zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. 
 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí 
(kaple, sochy, čestné hroby aj.) 
 
Rozpočet původní:      155 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      171 000,00 Kč 
Čerpání:          77 384,42 Kč 
% čerpání:                45,3 
 
Mimo záloh na vodné, stočné, plyn a elektrickou 
energii v kaplích byla hrazena oprava zvonu v kapli 
v Lověšicích (7 173,00 Kč), dodání a montáž ozvu-
čení kaple v Újezdci (29 940,00 Kč) a oprava ople-
chování atiky na kapli v Penčicích (2 081,20 Kč). 
 

 
 
Zachování a obnova kulturních památek (MD, 
zámek) 
 
Rozpočet původní:   1 080 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      777 000,00 Kč 
Čerpání:        606 689,00 Kč 
% čerpání:                78,1 
 

Zámek 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� restaurování štukového stropu výstavního sálu II. 

NP zámku                                      264 808,50 Kč 
� malířské práce – Mervartův sál a oprava omítek 

na nádvoří zámku                            34 979,00 Kč 

� revize EZS, EPS        10 082,00 Kč 
� opravu a výměnu zámku u vrat         1 728,00 Kč 
� opravu pisoáru          2 691,00 Kč 
� opravu vrat na Horním náměstí         5 006,98 Kč 
Dále byly hrazeny zálohy na elektrickou energii, 
teplo a srážková voda. 
 

TGM 8 
Finanční prostředky byly čerpány na opravu rozva-
děče TGM 8 a Kratochvílova 1 (7 809 Kč) a revizi 
objektu (7 986 Kč). Dále bylo hrazeno vodné a stočné 
a srážková voda. 
 
Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 
 
Rozpočet původní:      690 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      954 100,00 Kč 
Čerpání:        297 567,69 Kč 
% čerpání:                31,2 
 
Finanční prostředky byly čerpány například na: 
 

Kulturní dům (KD)Vinary  
� montáž střešních zachytávačů         30 908,00 Kč 
� výměnu 3 ks podokenních topidel   44 913,00 Kč 
� monitoring kanalizace                       3 872,00 Kč 
� opravu kanalizace                            13 165,00 Kč 
� nátěr plechové střechy        11 703,00 Kč 
 

Dělnický dům Lověšice 
� likvidaci odpadu          1 042,00 Kč 
 

KD Dluhonice 
� výměnu rozvodnice            4 248,00 Kč 
� výměnu oken a dveří                       47 774,00 Kč 
� malířské práce        26 540,00 Kč 
 

Dále byly hrazeny zálohy na energie v KD (elektřina, 
teplo, plyn, vodné a stočné).  
 
Sportovní zařízení v majetku obce 
 
Rozpočet původní:      750 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:   1 068 100,00 Kč 
Čerpání:                     733 875,94 Kč 
% čerpání:                68,7 
 
V případě zimního stadionu (ZS) byly finanční pro-
středky čerpány na: 
� opravu havárie kompresoru strojovny chlazení  

        213 545,00 Kč 
� demontáž a dodávku nových skel na mantinely 

        197 821, 00Kč 
� výměnu 5 ks koberců v šatnách       29 264,00 Kč 
� opravu vzduchotechniky v šatnách  28 600,00 Kč 
� rozšíření a posílení elektrorozvodů v chodbě  

          18 823,00 Kč 
� malování šaten        69 280,00 Kč 
� úklid v šatnách po malování              9 317,00 Kč 
� výměnu izolačního dvojskla v okně hotelu ZS 

                         2 722,50 Kč 
Dále byla provedena úprava dojezdu tobogánu v Pla-
veckém areálu Přerov (156 394,92 Kč). 
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Nebytové hospodářství  
 

Rozpočet původní:   9 639 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   9 432 700,00 Kč 
Čerpání:     7 058 865,19 Kč 
% čerpání:                74,8 
 

Bylo hrazeno vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická 
energie, revize a opravy hasicích přístrojů. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na: 
� opravu kanalizace – ubytovna U výstaviště  
                                                               23 802,70 Kč 
� PD kanalizace – Restaurace Bečva  22 990,00 Kč 
� opravu střechy – TGM 4, Přerov     10 235,00 Kč 
� opravu střechy – OVS Bratrská 2      5 296,17 Kč 
� čištění kanalizace – restaurace U komára 
                                                                 2 879,00 Kč  
� výměnu zámku u dveří – Most k životu  
                                                                 1 427,80 Kč 
 

bývalá MŠ Žeravice 
� výměnu čerpadla         25 022,80 Kč 
� kácení stromů         21 175,00 Kč 
� zapojení čerpadla              931,70 Kč 
� kontrolu automatického odčerpávání vody 

v kotelně                                               798,60 Kč 
 

restaurace Michalov 
� PD kanalizace Michalov                  47 190,00 Kč 
� čištění kanalizace                       3 668,00 Kč 
 

úřadovny 
� Újezdec – porevizní opravy plynu     3 160,52 Kč 
� Újezdec – revize EPS                        2 292,00 Kč 
� Žeravice – kontrolu EZS (garáž)          605,00 Kč 
� Žeravice – opravu omítek a malbu vstupní 

chodby                                             12 130,22 Kč 
� Žeravice – opravu osvětlení               1 861,98 Kč 
� Čekyně – výměnu vodovodní baterie 1 525,00 Kč 
� Čekyně – výměnu vchodových dveří 47 372,71 Kč 
� Čekyně – výměnu vrat                     14 260,00 Kč 
� Penčice – čištění kanalizace              2 249,00 Kč 
� Vinary – čistící rohože                       8 900,00 Kč 
� likvidaci odpadu (všechny MČ)        8 009,80 Kč 
� kontrolu plynových zařízení a čištění a kontrola 

spalinových cest (všechny MČ)       21 249,00 Kč 
 

Objekty školských zařízení  
� ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4 – nátěr plechové střechy 

                                                287 672,00 Kč  
� MŠ U Bečvy – opravu odpadu       10 157,95 Kč  
� MŠ U Tenisu – ořez stromů             30 250,00 Kč  
� MŠ Henčlov – opravu vzduté fasádní omítky 
                                                               17 545,00 Kč 
� MŠ Na odpoledni 16 – výměnu tlakového ventilu  
                                                                 6 047,58 Kč 
� SVČ ATLAS a BIOS, Žižkova 12 

- opravu PVC cvičná kuchyň          37 374,46 Kč 
- opravu PVC učebna III              60 469,75 Kč 
- výměnu oken a dveří                   230 638,10 Kč 
- statiku vč. zabezpečení objektu   194 704,40 Kč 

� Jasínkova 4 

- ořez stromů a kácení u objektu     11 435,00 Kč 
- opravu dešťového svodu                    983,00 Kč 

� stará ZŠ Předmostí 
- opravu sociálního zařízení              4 663,34 Kč 
- výměnu bojleru                               8 051,34 Kč 
- opravu protékající kanalizace       14 330,00 Kč 
- opravu elektroinstalace (knihovna) 1 649,00 Kč 

� Sokolská 26 
- částečnou výměnu oken              204 804,60 Kč 
- PD elektroinstalace                       40 000,00 Kč 
- PD na výměnu oken                      35 000,00 Kč 

� Pod skalkou 11 – plot                      76 800,52 Kč 
� bří. Hovůrkových – opravu oplechování atiky 
                                                                 1 172,00 Kč 
� Na odpoledni (Karate) – výměnu prasklého 

bojleru                                              17 424,00 Kč 
� Laguna – opravu odběrného místa vody  
                                                                 6 348,00 Kč 
� Azylový dům 

- opravu oplechování atiky                1 042,00 Kč 
- provedení injektáže vlhkých zdí   29 795,00 Kč 

� Zdravotní škola 
- servis plynových kotlů                    4 314,00 Kč 
- kontrolu spalinových cest               3 000,00 Kč 
- odbornou revizi plynové kotelny    6 500,00 Kč 
- detektor CO2, hasicí přístroj kotelna   

                                                                 2 843,50 Kč 
� objekty školství – pravidelné revize elektro 

                                     26 620,00 Kč 
� podchod – výměnu nefunkčního čerpadla 
                                                               15 938,00 Kč 
Dále byla prováděna běžná údržba na školských 
objektech a placeny poplatky za služby a energie. 
 

 

 
Vysoká škola logistiky 
� opravu radiátorů                                 1 500,00 Kč 
 
Palackého 19 
� výměnu zámku na vratech                 1 775,00 Kč 
� odstranění padajících omítek           19 250,00 Kč 
 
 

Čechova 43 
� odstranění revizních závad hromosvodu  
                                                                 4 356,00 Kč 
� úhradu srážkové vody                       6 528,81 Kč 
� úhradu elektrické energie                   2 618,00 Kč 
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Chemik 
� výměnu vložky vstupní dveře         1 234,20 Kč 
 

Chemoprojekt  
� provedení stavebně geologického průzkumu 

                     241 274,00 Kč 
Dále byly hrazeny mzdy na základě uzavřených do-
hod o provedení práce, vodné, stočné, teplo, elektric-
ká energie, revize EZS, střežení a úklid objektu, 
zpracování průkazů energetické náročnosti budov. 
 

Strojař 
� odstranění revizních závad hromosvodu  

                       33 272,00 Kč 
� opravy EZS                                        2 767,50 Kč 
 

Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:      120 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      569 600,00 Kč 
Čerpání:        548 980,26 Kč 
% čerpání:                96,4 
 

V obřadní síni městského hřbitova byly realizovány 
výdaje na částečnou opravu střechy po silném větru 
(145 170,96 Kč), dále byla provedena oprava a sta-
tické zajištění márnice Penčice (403 809,30 Kč). 
 

 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 

Rozpočet původní:        50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        50 000,00 Kč 
Čerpání:          46 156,66 Kč 
% čerpání:                92,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány na výměnu 
polykarbonátu na střeše přístřešku v areálu Skalka 
Vinary. 
 
Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov) 
 

Rozpočet původní:      777 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      876 300,00 Kč 
Čerpání:        734 159,51 Kč 
% čerpání:                83,8 
 

Finanční prostředky byly čerpány na tyto práce: 
� SDH Přerov, Šířava 4 

- dodání a montáž dveří                   10 641,95 Kč 
- dodání a montáž žaluzií         9 235,93 Kč 
- oprava garážových vrat         9 918,00 Kč 

- nákup myčky                       7 200,00 Kč 
- oprava odpadu                                 5 445,00 Kč 
- revize elektroinstalace                    3 658,25 Kč 

� likvidace odpadu – hasičárny         5 537,56 Kč 
� SDH Penčice 

- dodání a montáž výlezu na střechu  
                                                               21 175,00 Kč 

- bourání přístavku                          46 205,06 Kč 
- revize EZS                                         458,00 Kč 

� SDH Újezdec 
- oprava střechy                   230 521,00 Kč 
- vybudování sprchového koutu      51 532,00 Kč 
- ocelové dveře, plošina a žebřík     19 600,00 Kč 
- výměna akumulátorů EZS              2 360,00 Kč 

Dále byly hrazeny zálohy na elektrickou energii, plyn, 
srážkovou vodu, vodné a stočné, dílenský servis hasi-
cích přístrojů a revize EZS. 
 
Bytové hospodářství  
 
Rozpočet původní :              29 172 300,00 Kč 
Rozpočet upravený :              32 325 600,00 Kč 
Čerpání :               29 052 050,36 Kč 
% čerpání :                             89,9 
 
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. V rámci služeb byly hrazeny: 
� poplatky za správu u privatizovaných domů       

                     509 003,00 Kč 
� právní služby                    325 248,00 Kč 
� periodické revize plynovodu a kontrola plyno-

vých zařízení                                  227 480,00 Kč 
� Jižní čtvrť II a IV – PD na výměnu kanalizace  
                                                               83 490,00 Kč 
� Gen. Štefánika 6 – PD na výměnu vodoinstalace 

                       83 490,00 Kč 
� činnost koordinátora BOZP             61 300,00 Kč 
� držení havarijní služby elektro        58 782,00 Kč 
� inzerce na nájem bytů                      52 816,50 Kč 
� periodické revize elektroinstalace   51 506,00 Kč 
� revize hasicích přístrojů a požární vody  
                                                               50 094,00 Kč 
� Gen. Štefánika 7 – PD na výměnu pavlačových 

oken                                                 49 779,40 Kč 
� Kratochvílova 20, Na hrázi 34 – PD na výměnu 

elektroinstalace společných prostor 45 980,00 Kč 
� vyčištění dešťových žlabů, svodů a gajgrů (více 

domů)                                               42 793,00 Kč 
� technická výpomoc pro opravy volných bytů 

(více bytů)                                        41 340,00 Kč 
� držení havarijní služby plyn a voda 38 380,00 Kč 
� Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3 – PD na 

opravu balkonů                                28 046,50 Kč 
� Husova 7 – úklid společných prostor domu  
                                                               23 000,00 Kč 
� Denisova 8 – zaměření oken, technická výpomoc 

                       12 000,00 Kč 
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Dále bylo zajištěno provedení čištění kanalizace, 
revize plynoinstalací, hromosvodů a elektroinstalací, 
vyúčtování služeb, úklidy sněhu, vyklizení bytů, půd, 
sklepů, údržba zeleně apod. Odděleně byly vedeny 
náklady za sepsané žaloby za vzniklé dluhy spojené 
s bydlením (53 240 Kč), které budou vymáhány po 
dlužnících. V rámci oprav a údržby byly realizovány 
například tyto akce: 
� Na hrázi 32 – oprava kuchyňských koutů (obkla-

dy a elektroinstalace)                       53 969,50 Kč 
� Na hrázi 34 – výměna vstupních dveří do bytů  
                                                             437 798,39 Kč 
� nám. Fr. Rasche 3 – výměna kuchyňských linek 

u volných bytů                               160 839,00 Kč 
� nám. Fr. Rasche 7 – dlažba ve dvoře domu 
                                                               55 460,04 Kč 
� Denisova 6 – oprava bytu č. 16       21 275,00 Kč 
� Osmek 5 

- výměna ventilů studené (SV) a teplé užitkové 
vody (TUV) u stoupacího potrubí v suterénu  

                                                               13 181,30 Kč 
- výměna stoupacího potrubí vodoinstalace  

                                                               55 837,10 Kč 
� Osmek 7 – malba společných prostor domu 
                                                               23 200,00 Kč 
� Husova 11 – výměna části klempířských prvků   

a oprava střechy                               19 292,00 Kč 
� Husova 13 – montáž elektrokotle a ohřívače TUV 
                                                               48 036,65 Kč 
� Husova 17, byt č. 3 – oprava podlahy  
                                                               19 124,50 Kč 
� Kojetínská 1946 – oprava bytu po exekuci 
                                                               22 844,75 Kč 
� Kozlovská 17 – výměna rozvodů vodoinstalace 

mimo koupelen                              275 007,55 Kč 
� Kratochvílova 14 

- byt č. 6 – výměna PVC                 39 775,00 Kč 
- byt č. 8 – výměna dveří a zazdění ocelových 

mříží                                              29 578,00 Kč 
- vyzdění příček za dřevěné a osazení dveří do 

bytů                                             287 236,79 Kč 
- byt č. 6 – vymalování                    12 570,00 Kč 
- byt č. 9 – výměna zárubní a dveří, oprava 

omítky                                           56 951,89 Kč 
- demontáž expanzní nádrže a ocelových rozvodů     

                                                               21 762,60 Kč 
� Komenského 18 – oprava společných prostor 

dlažby, PVC                                     48 194,51 Kč 
� Komenského 54 

- oprava dlažby a sanačních omítek v přízemí 
domu                                             39 931,45 Kč 

- byt č. 4 – výměna PVC                 32 432,00 Kč 
- výměna, úprava elektroinstalace v přízemí domu 

                                                               27 847,25 Kč 
- osekání degradovaných omítek a nové sanační 

omítky                                           25 643,85 Kč 
- výměna dřezu a pořízení elektrického ohřívače 

vody                                              19 760,45 Kč 
� U Strhance 13 – osekání omítek a obkladu v su-

terénu                                               33 617,95 Kč 

� Jižní čtvrť 
- I/9 – plynový kotel, topení a ohřev vody 

                                                             114 558,40 Kč 
- I/7, 8 – výměna plynových kotlů 334 330,30 Kč 
- I/29, byt č. 8 – výměna plynového kotle   
                                                         50 984,10 Kč 
- II/7, byt č. 7 – výměna plynových topidel 

                                                               41 271,20 Kč 
- II/5, byt č. 29 – výměna vstupních dveří včetně 

zárubní                                          13 860,38 Kč 
- III/3 – oprava havárie dešťových svodů  

                                                               48 369,00 Kč 
- III/3 – oprava ležaté kanalizace    49 521,30 Kč 
- IV/15,16 – oprava topení              59 774,00 Kč 

� více domů – opravy kanalizace       25 784,15 Kč 
Mimo výše uvedené byly prováděny opravy malého 
rozsahu, výměny zařizovacích předmětů, odstraňo-
vání havárií, zajištění volných bytů, opravy a údržba 
plynoinstalací, zdravoinstalací, elektroinstalací, zed-
nické práce, nátěry konstrukcí, malby, výměny klem-
pířských prvků, stolařské a zámečnické práce, opravy 
střešní krytiny, opravy výtahů, požárních zařízení, 
topení apod.  
 

 
 
Nebytové hospodářství    
 
Rozpočet původní:     6 847 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   6 236 400,00 Kč 
Čerpání:                  3 819 868,86 Kč 
% čerpání:                            61,3 
 
Výdaje byly čerpány zejména na opravy, údržbu 
a služby realizované v nebytových prostorách, např. 
na odstraňování havárií, vklady do fondů za 
nebytové prostory ve vlastnictví města v privatizova- 
ných domech, vyúčtování služeb, přefakturace.  
Dále byly hrazeny poplatky za správu u privatizo-
vaných domů (77 437 Kč), PD na podepření stropu 
v 1. podlaží, Kratochvílova 14 (18 470 Kč), znalecké 
posudky (11 000 Kč) a vyúčtování služeb (1 736 Kč). 
Zajištěno bylo provedení revize hromosvodů, uhra-
zeny výdaje na objektové předávací stanice a úkryty 
civilní ochrany, úklid. V rámci oprav a údržby pak 
byly realizovány např. tyto akce: 
� Komenského 54 – hydroizolace zdiva injektáží 

proti zemní vlhkosti                         53 216,25 Kč 
� Kozlovská 4 – výměna PVC            31 970,00 Kč 
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� Kozlovská 2 – výměna oken ze zadní strany 
                                                               48 356,35 Kč 
� Velká Dlážka 46 

- instalace kotle, úprava rozvodu topení  
                                                               42 778,34 Kč 

- úprava elektroinstalace                 26 181,47 Kč 
� Kratochvílova 14 

- podchycení stropů u nebytových prostor 
                                                             376 012,05 Kč 

- oprava rozvodů topení a výměna radiátorů 
                                                               20 233,10 Kč 

- malby a nátěry                               17 855,00 Kč 
� Kratochvílova 20 

- výměna oken                                 57 432,15 Kč 
- oprava vodoinstalace                    16 495,60 Kč 
- oprava elektroinstalace                 14 921,25 Kč 

� Kratochvílova 35, rozšíření topení  28 973,10 Kč 
� Palackého 1 

- oprava střechy v dvorní části        58 001,35 Kč 
- opravy vodoinstalace                    20 295,33 Kč 
- stavební úpravy v přízemí             31 301,49 Kč 
- hydroizolace zdiva injektáží proti zemní 

vlhkosti                                         25 262,38 Kč 
- výměna dveří do dvora                 42 615,00 Kč 
- provedení sádrokartonového stropu  

                                                               56 567,50 Kč 
- malířské práce                               11 590,00 Kč 

� CO úkryty – opravy po revizích      24 937,00 Kč 
 
Dále byly prováděny menší drobné zednické opravy, 
opravy vodoinstalací, zámečnické práce, údržba 
malého rozsahu, řešeny havárie apod.  
 
Domovy pro seniory 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 157 100,00 Kč 
Čerpání:                     232 799,00 Kč 
% čerpání:                             20,1 
 
Finanční prostředky byly určeny na nákup kon-
vektomatu, vodní lázně, kotle 150 l a myčky černého 
nádobí pro kuchyň v Domově pro seniory a byly 
účelově převedeny ze zlepšeného hospodářského 
výsledku SSMP. V roce 2018 byl nakoupen stolní 
kutr, mikrovlnka, dále nerezové vozíky plošinové, 
boxy na pečivo, termo boxy a další spotřební 
vybavení (misky, sklenice aj.) 
 
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení  
 
Rozpočet původní:   8 536 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              10 640 300,00 Kč 
Čerpání:                    9 955 065,30 Kč 
% čerpání:                  93,6 
 
Výdaje byly čerpány na opravy, údržbu, služby apod. 
realizované v domech zvláštního určení, v bytových 
jednotkách zvláštního určení s pečovatelskou služ-
bou. Finanční prostředky byly čerpány především na: 

� Na hrázi 32 
- opravu dešťového svodu a dlažby před vstupem  

                                                               22 996,55 Kč 
- opravu elektroinstalace ve volných bytech 

                                                               22 254,80 Kč 
- výměnu vodoinstalace v kuchyni, byt č. 3, 8, 14    

                                                               53 969,50 Kč 
- výměnu PVC, byt č. 3, 8, 14         35 390,00 Kč 
- výměnu 3 ks kuchyňských linek   41 779,50 Kč 
- opravu tří koupelen                     264 401,10 Kč 
- PD na opravu elektroinstalace spol. prostor  

                                                               21 175,00 Kč 
- opravu soklu fasády domu            23 854,45 Kč 

� Fügnerova 1 
- revizi a kontrolu zabezpečovacího elektronic- 

        kého požárního systému                10 344,00 Kč 
- opravu havárie výtahu                 60 371,55 Kč 

� Trávník 1 
- kácení dřevin                                 13 000,00 Kč  
- opravu 3 bytových jader                  440 992,80 Kč 
- opravu bytových jader, byt č. 7, 47, 64 

                                                             402 191,80 Kč 
- opravu elektro rozvaděčů ve 4. patře  

                                                               29 325,00 Kč 
- opravu rozvodu TUV v suterénu  24 242,00 Kč 
- opravu elektroinstalace, byt č. 43 23 466,90 Kč 
- výměnu PVC, byt č. 40 a 41       32 243,00 Kč 
- výměnu, opravu PVC u 3 bytů     32 015,00 Kč 
- výměnu kuchyňských linek, byt č. 8, 40, 41 

                                                           40 054,50 Kč 
- výměnu kuchyňských linek ve 3 bytech 

                                                               51 060,00 Kč 
- celkovou výměnu elektroinstalace u 3 bytů 

                                                             113 712,00 Kč 
-  opravu elektroinstalace                12 843,20 Kč 

� Tyršova 68 
- výměnu 13 kuchyňských linek   197 340,00 Kč 
- celkovou opravu bytového jádra, byt č. 19 

                                                             160 211,10 Kč 
- instalace pohybových čidel           90 400,98 Kč 
- opravu výtahu                               32 821,45 Kč 

� U Strhance 13 
- osekání obkladu a degradovaných omítek  

        v suterénu                                      33 617,95 Kč 
- PD na opravu elektroinstalace společných  

         prostor                                           23 595,00 Kč 
- výměnu obkladu kuchyně a související práce,  

         byt. č. 3                                         19 781,15 Kč 
� Jižní čtvrť I/25 

- instalace pohybových čidel           70 312,15 Kč 
- výměnu termostatických regulačních hlavic 

a ventilů včetně vyregulování soustavy včetně 
PD na tuto výměnu                     572 794,60 Kč 

� více domů 
- revize hromosvodů                          3 388,00 Kč 
- výměny vodoměrů pro SV a TUV 

                                                             128 802,30 Kč 
- revize elektroinstalace ve společných prostorách     

                                                               25 330,00 Kč 
- revize nouzového osvětlení           21 054,00 Kč 
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- vyčištění žlabů, okapů                  16 604,00 Kč 
- prevence legionely (odebírání a vyhodnocení  

vzorků)                                            7 248,00 Kč  
- odečty a rozúčtování za rok 2017   6 330,40 Kč 
- revize hasicích přístrojů a prevence požární 

vody                                              34 534,00 Kč 
 

Dále byly zajištěny opravy malého rozsahu, odstra-
ňovány havárie, opravy a údržba topení, zdravo-
instalací, elektroinstalací, požárních zařízení, výměny 
zařizovacích předmětů, zednické, stolařské, klem-
pířské, malířské, zámečnické práce, sečení trávy, 
malování, revize plynoinstalace, technická zkouška 
výtahu, úklidy apod.  
 

 
 
Pojištění funkčně nespecifikované 
 
Rozpočet původní:   8 941 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   6 941 000,00 Kč 
Čerpání:                 6 929 960,00 Kč 
% čerpání:                              99,8 
 
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. Dále byly hrazeny výplaty 
spoluúčastí v důsledku škod způsobených na majetku 
občanů.  
 
Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 510) 
 
Oprava střechy a elektroinstalace v budově Jasín-
kova 4 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:   1 028 000,00 Kč 
Čerpání:          99 850,41 Kč 
% čerpání:                   9,7 
 
Bylo provedeno výběrové řízení, akce bude 
realizována v roce 2019. 
 
 
 

Výměna oken a dveří v budově Sokolská 26 
 
Rozpočet původní:   2 000 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:   2 852 000,00 Kč  
Čerpání:          34 000,00 Kč 
% čerpání:                  1,2 
 
Akce bude realizována v roce 2019. 
 
Oprava elektroinstalace Sokolská 26 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:   1 332 000,00 Kč  
Čerpání:                   0,00 Kč  
% čerpání:                  0,0 
 
Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány. 
 

Oprava kanalizace – restaurace Michalov 
 
Rozpočet původní:                0,00 Kč  
Rozpočet upravený:  2 124 300,00 Kč  
Čerpání:                  0,00 Kč  
% čerpání:                  0,0 
 
Akce byly předány na oddělení řízení projektů, veřej-
ných zakázek a dotací k provedení VŘ, realizovány 
budou v roce 2019. 
 

Rekonstrukce ozvučení zimního stadionu 
 
Rozpočet původní:                0,00 Kč  
Rozpočet upravený:     716 100,00 Kč  
Čerpání:       516 050,00 Kč 
% čerpání:               72,1 
 
Finanční prostředky byly čerpány na částečnou 
výměnu ozvučení zimního stadionu.  
 
Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540) 
 
Oprava elektroinstalace společných prostor u více 
bytových domů        
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 835 000,00 Kč 
Čerpání:                      1 834 702,61 Kč 
% čerpání:                              100,0  
 
Finanční prostředky byly použity na úhradu oprav 
elektroinstalace společných prostor včetně nových 
elektrorozvaděčů, zednických prací a prací souvi-
sejících s bytovými domy Kainarova 12, Krato-
chvílova 14 a 22, B. Němcové 15 a Škodova 33. 
Akce byla soutěžena a dne 12.12.2017 uzavřena 
smlouva o dílo. Realizace díla byla zahájena dne 
11.01.2018, práce pak byly ukončeny v souladu 
s touto smlouvou dne 16.04.2018. Uvedenými 
opravami elektroinstalace došlo k odstranění závad 
a splnění podmínek ČEZ a. s.  
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Opravy volných bytů na Jižní čtvrti a nám. Fr. 
Rasche        
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    2 445 000,00 Kč 
Čerpání:                      2 442 334,00 Kč 
% čerpání:                   99,9  
 
Byly provedeny opravy 9 volných bytů spočívající 
v renovaci sociálních zařízení, ve výměně zařizova-
cích předmětů (plynová topidla, ohřívače vody), 
v nových omítkách a malbách. Práce byly dokončeny 
dle smlouvy o dílo 25.05.2018. 
 
Opravy fasád u domů Gen. Štefánika 4 a 7, nám. 
Fr. Rasche 3 a Jižní čt. I/21-24        
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 490 000,00 Kč 
Čerpání:                      1 489 626,00 Kč 
% čerpání:                 100,0  
 
Bylo provedeno kompletní otlučení fasádních omítek 
jednotlivých domů. Původní omítky byly z doby 
výstavby již značně degradovány. Hrozilo uvolnění 
větších části omítek a tím byla ohrožena bezpečnost 
třetích osob. Práce byly dokončeny podle smlouvy 
o dílo 30.05.2018.   
 

 
 

Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. 
Rasche 3 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč  
Rozpočet upravený:    1 755 800,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč  
% čerpání:                       0,0          
 
Již při soutěžení bylo zřejmé, že opravy není vhodné 
provádět v zimním období. Akce tedy bude realizo-
vána v roce 2019. 
 
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 a uzavřena smlouva o dílo 
s předpokládaným termínem dokončení do konce 
dubna 2019.  
 
Opravy volných bytů u více domů 2018 
 
Rozpočet původní:     3 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    3 500 000,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč 
% čerpání:                       0,0 
 

Tyto finanční prostředky jsou určeny na opravu 7  
bytových jednotek v bytových domech v Přerově, tj. 
rekonstrukce z důvodů dožitého vybavení a zařízení 
jednotek cca po 50 letech. Oprava bude zahrnovat 
kompletní rekonstrukci elektroinstalace, vytápění, 
podlah, koupelny, včetně kompletního malování 
a závěrečného úklidu. K uzavření smlouvy o dílo 
dojde v I. čtvrtletí roku 2019 s následným plněním. 
 
Výměna oken pavlačí – Gen. Štefánika 7 
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:       800 000,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč 
% čerpání:                       0,0 
 

U tohoto domu byla plánována výměna vstupních 
dveří do bytů. Jelikož však degradovala fasáda, mu-
sela být oklepána a následně zjištěn velmi špatný 
stav pavlačových oken, kdy při jejich nevyměnění 
hrozí u některých jejich vypadnutí. Proto byly 
finanční prostředky z akce Výměna dveří do bytů 
převedeny na tuto akci. Po vyhotovení PD byly 
předpokládané náklady vyčísleny na 1 393 424 Kč. 
Akce tedy nemohla být předána k soutěžení a bude 
nutné ji dofinancovat.  
 
Oprava elektroinstalace společných prostor u více 
bytových domů – Na Hrázi 34 a Kratochvílova 20 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    2 230 000,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč 
% čerpání:                       0,0 
 
Finanční prostředky jsou určeny na celkovou opravu 
elektroinstalace společných prostor včetně prací 
souvisejících u výše uvedených bytových domů. 
Akce byla soutěžena a smlouva o dílo bude uzavřena 
začátkem roku 2019.  
 
Denisova 6, 8 – výměna oken a dveří z uliční 
strany 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 500 000,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč 
% čerpání:                       0,0 
 

Akce je soutěžena, smlouva o dílo prozatím není 
uzavřena a není jisté, že bude skutečně uzavřena se 
zhotovitelem s nejnižší cenovou nabídkou. 
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Aktualizace pasportu veřejného osvětlení 
 
Rozpočet původní:        968 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 965 000,00 Kč 
Čerpání:            34 364,00 Kč 
% čerpání:                       1,7        
 
Odbor majetku měl v roce 2018 záměr zadat zpraco-
vání pasportu VO, ve spolupráci s TSMP a oddě-
lením informačních a komunikačních služeb. Příprava 
podkladů a definování zadávacích podmínek vzhle-
dem k jejich složitosti nebyla v takové formě, aby 
vše mohlo být předáno k zadání veřejné zakázky. 
Zpracování finální zadávací dokumentace a pasportu 
bude provedeno v roce 2019. Bez řádné pasportizace 
nelze žádat o dotační tituly na obnovu a modernizaci 
sítě VO.  
 

Aktualizace územní energetické koncepce 
 
Rozpočet původní:     1 331 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       534 000,00 Kč 
Čerpání:          101 640,00 Kč 
% čerpání:                     19,0          
 
Smlouva byla uzavřena na zpracování územní ener-
getické koncepce statutárního města Přerova, s díl-
čím plněním v letech 2018 a 2019. Částečná úhrada 
dle smlouvy proběhla v prosinci 2018 za tzv. analy-
tickou část, do 31.07.2019 bude zpracována zbylá 
část koncepce. 
 
Nám. Fr. Rasche 3 – oprava střechy včetně komínů 
a oplechování  
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 803 000,00 Kč 
Čerpání:                      1 802 672,15 Kč 
% čerpání:                              100,0  
 
Akce spočívala ve výměně střešní krytiny včetně 
doplňků, v opravě komínů, výměně všech klempíř-
ských prvků, poškozeného dřevěného podbití, střeš-
ních oken (výlezů), řešení hromosvodu a prací souvi-
sejících. Stávající komínová tělesa byla opravena, 
opatřena novou omítkou a ukončení komínových 
těles bylo provedeno komínovou hlavou včetně ople-
chování. Stávající krytina byla odstraněna, jako nová 
střešní krytina byla provedena velkoformátová ple-
chová krytina s těsnými podélnými spoji. Veškeré 
klempířské prvky, tj. oplechování atik, zdí, komíno-
vých těles, střešních oken, nadokapní i podstřešní 
žlaby byly provedeny nově. Hromosvodná instalace 
byla provedena včetně revize. Práce byly dokončeny 
podle smlouvy o dílo 21.09.2018. 
   
Oprava střechy včetně komínů a oplechování - 
gen. Štefánika 7  
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    2 877 000,00 Kč 
Čerpání:                      2 876 776,75 Kč 
% čerpání:                 100,0  

Akce spočívala ve výměně střešní krytiny včetně 
doplňků, v opravě komínů, poškozeného dřevěného 
podbití, střešních oken (výlezů), výměně všech klem-
pířských prvků, řešení hromosvodu a prací souvi-
sejících. Stávající komínová tělesa byla opravena, 
opatřena novou omítkou a ukončení komínových 
těles bylo provedeno komínovou hlavou včetně ople-
chování. Stávající střešní krytina byla odstraněna, 
nová byla provedena jako velkoformátová plechová 
krytina s těsnými podélnými spoji. Veškeré klem- 
pířské prvky, tj. oplechování atik, zdí, komínových 

těles, střešních oken, nadokapní i pod-střešní žlaby 

byly provedeny nově. Hromosvodná instalace byla 

provedena nově včetně revize. Práce byly dokončeny 
podle smlouvy o dílo dne 16.12.2018.   
 

Výměna kuchyňských linek – DPS Tyršova 68    
 

Rozpočet původní:        600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       565 000,00 Kč 
Čerpání:                         564 489,00 Kč 
% čerpání:                               99,9  
 

Byla provedena kompletní demontáž stávajících 
kuchyňských linek, které byly původní z doby 
výstavby objektu, a následná montáž nových včetně 
dřezů. Práce byly dokončeny podle smlouvy o dílo 
02.10.2018.   
  

 
 

Zavedení systému energetického managementu 
 
Rozpočet původní:        726 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       526 000,00 Kč 
Čerpání:          458 590,00 Kč 
% čerpání:                     87,2          
 

Předmětem bylo zavedení energetického manage-
mentu v souladu s požadavky normy ISO 50001       
a zavedení opatření nezbytných pro snižování ener-
getické náročnosti u vybraných objektů v majetku 
statutárního města Přerova.   
 

Oddělení dopravy 
 

V roce 2018 zajišťovalo oddělení správu a údržbu 
komunikací, mostů a dopravního značení (DZ) 
v majetku města dle schváleného rozpočtu a jednot-
livých plánů za sledované období. Správa komuni-
kací byla zajišťována především prostřednictvím 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 
 

– 88 –

správce komunikací na základě uzavřené smlouvy 
s TSMP. Havarijní opravy komunikací byly zajišťo-
vány externími firmami (velké propady vozovek 
a chodníků). Předmětem údržby a oprav byly zejmé-
na komunikace a jejich zařízení (DZ svislé, vodo-
rovné, čištění vpustí a propustků, opravy zábradlí, 
instalace retardérů, opravy světelných signalizačních 
zařízení a další), dále pak realizace mostních prohlí-
dek a opravy mostů.  
V rámci technických a finančních možností byly 
průběžně řešeny úkoly dle usnesení orgánů města, 
případně výstupů z porad vedení města, požadavky 
občanů, předsedů MČ. Je nutno zmínit například 
provedení oprav místních komunikací (MK) turbo 
metodou (ulice Klivarova, Svisle – vnitroblok, ulice 
Želatovská, Bratrská, MK v MČ aj.), zpracování 
diagnostik vozovek (ul. Vsadsko, Kozlovská, Petři-
valského, Alšova a další), havarijní opravy vozovek 
a chodníků (ul. Čechova, Bratrská, Kabelíkova, 
Šířava, Tománkova aj.), zálivky spár komunikací, 
opravy komunikací v MČ, obnovu uličních vpustí 
včetně kanalizačních přípojek (ul. Palackého, Gen. 
Štefánika, U Tenisu a další), výměnu DZ za reflexní 
a zadání studií na řešení křižovatek (9. května/ 
Ztracená a Šířava/Čechova), návrhu parkování v MČ 
a návrhu nových parkovišť ve městě. 
Z přidělených finančních prostředků byly v rámci 
správy majetku také hrazeny náklady na údržbu 
kanalizací a dále pak akce stavebního charakteru 
(oprava komunikace v ulici Na Hrázi, stavba auto-
busové zastávky v Předmostí, opravy účelových 
komunikací v MČ, oprava lávky U Melouna, atd.). 
Dále byly formou údržby opraveny povrchy komu-
nikací v ulicích Petřivalského, Vsadsko, částečně 
v ulici Kozlovská, v Rybářské aleji a v křižovatce 
ulic Šířava/Čechova. V Újezdci byla rekonstruována 
komunikace v ulici Spojovací a v Žeravicích opra-
veny odvodňovací žlaby v ulici Pod Lapačem. 
V roce 2018 byl oddělením dopravy zajištěn a insta-
lován systém měření rychlosti v Lověšicích, Kozlo-
vicích a Lýskách, který zvýší bezpečnost provozu 
v uvedených lokalitách. 
Ve větší míře než v minulosti byly zadávány PD na 
rekonstrukce chodníků a mostů. Vzhledem ke stále 
se zhoršujícímu stavu vozovek, chodníků a mostů, je 
třeba počítat se zajištěním větších finančních pro-
středků do jejich oprav. Podle poslední analýzy stavu 
komunikací je zapotřebí jen na opravu havarijních 
stavů přes 350 mil. Kč. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Plnění:                       29 645,00 Kč 
% plnění:       - 
 
Položka zahrnuje příjmy za ekologickou likvidaci 
vraků od firmy Modit, spol. s r. o. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        15 000,00 Kč 
Plnění:                       18 415,00 Kč 
% plnění:              122,8 
 
Položka zahrnuje příjem za odtahy vozidel a náhrady 
za uložení vozidel na našem odstavném parkovišti. 
 

Výdajová část rozpočtu 
 
Silnice 
 
Rozpočet původní:   4 837 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:                9 059 800,00 Kč 
Čerpání:                  5 232 790,96 Kč 
% čerpání:                57,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány např. na: 
� nákup kalových košů                       28 715,72 Kč 
� roztřídění dlažby na skládce Staré Rybníky 

využívané pro opravu komunikací  60 258,00 Kč 
� ošetření spár a trhlin                      114 260,30 Kč 
� vysprávky „TURBO“ MK               68 773,50 Kč 
� předlažbu MK Blahoslavova           37 652,54 Kč 
� předlažbu MK Kratochvílova          60 500,00 Kč 
� vrtané sondy pro určení skladby vozovek   

                                                         62 799,00 Kč 
� diagnostiku MK Alšova                   34 564,86 Kč 
� diagnostiku MK Petřivalského        37 749,58 Kč 
� vysprávky účelové komunikace ke skládce TKO 

Žeravice                                           80 102,00 Kč 
� vysprávky „TURBO“ na vozovkách v MČ 
                                                             170 247,50 Kč  
 

Dále byla realizována např. oprava:  
� ostrůvku ul. Hulínská I. část            58 551,30 Kč 
� ostrůvku ul. Hulínská II. část           54 016,52 Kč 
� uličních vpustí ul. Dluhonská        118 925,33 Kč 
� vpustí parkoviště ul. Petřivalského  12 209,00 Kč 
� vpustí Žerotínovo náměstí               50 392,00 Kč 
� příčného odvodňovacího žlabu ul. Slunečná 

v Čekyni                                           43 000,00 Kč 
 
Byly hrazeny výdaje na opravu MK:  
� v Čekyni                                           24 990,00 Kč 
� v ul. Na Hrázi                                   99 694,96 Kč 
� Lýsky, ul. Nad Struhou                    24 389,60 Kč 
� ul. Sportovní                                    28 943,00 Kč 
� ul. Dvořákova                                  20 381,08 Kč 
� Újezdec                                            35 000,00 Kč 
� Šířava                                               31 057,00 Kč 
 

Financovány byly výdaje za technickou pomoc k: 
� vodícím čárám v křižovatce Palackého a Komen-

ského                                                13 504,00 Kč 
� výměně dopravního značení v Přerově a MČ 
                                                               45 980,00 Kč 
� cyklisti v protisměru ul. Sušilova, Lančíkových, 

Jižní čtvrť                                    56 023,00 Kč 
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Dále byly finanční prostředky čerpány např. na:  
� označení mostů a lávek tabulkami s evidenčními 

čísly          75 919,03 Kč 
� instalaci dopravních zrcadel do MČ Vinary 
                                                              21 006,00 Kč 
� doplnění DZ před přechody pro chodce ul. Svisle  
                                                               35 695,00 Kč 
� úpravu DZ v ul. Kratochvílova, Bratrská  
                                                               25 531,00 Kč 
� doplnění reflexního prvku na silniční ostrůvek 

v Lověšicích                                     17 003,00 Kč 
� doplnění VDZ na přejezdech pro cyklisty 

                                                         47 445,00 Kč 
� umístění přechodného DZ v nových cyklotrasách  
                                                               22 083,00 Kč 

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 
Rozpočet původní:   3 355 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:              12 734 600,00 Kč 
Čerpání:                  3 966 618,17 Kč 
% čerpání:                31,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� nákup dlažby Žerotínovo náměstí, Kratochvílova, 

Wilsonova                                        59 141,78 Kč 
� nákup štípané mozaikové dlažby Horní náměstí         

                                                         58 763,65 Kč 
� pasport chodníků v Penčicích          35 000,00 Kč 
� studii na parkoviště Kozlovská, Malá Trávnická  

                                                         49 005,00 Kč 
� studii na zřízení chodníku Kozlovská 19 -27   

                                                         28 435,00 Kč 
� předláždění chodníku Horní náměstí  

                                                       100 530,00 Kč 
� předláždění chodníku ul. Bratrská   60 324,60 Kč 
� předláždění chodníku ul. Č. Drahlovského  

                                                         15 000,00 Kč 
� studii parkoviště v Lověšicích        38 000,00 Kč 
� dodání materiálu na opravu chodníku ul. Svisle 

                                                         40 339,00 Kč 
� doplnění odvodňovacího žlabu ul. Hranická 

                                                         21 913,00 Kč 
 

Dále byla realizována např. oprava: 
� chodníku u Tenisu                           32 392,00 Kč 
� schodiště na ul. Dvořákova              58 100,00 Kč 
� chodníků v Rybářské aleji               95 266,10 Kč 
� chodníku u kina Hvězda                  68 157,00 Kč 
� chodníku ul. Kabelíkova                530 673,00 Kč 
� schodiště Trávník – Trumf            110 365,00 Kč 
� schodiště Čechova – Emos              63 732,00 Kč 
 
Financováno bylo vypracování PD na: 
� chodník Laguna                               53 119,00 Kč 
� chodníky ul. Kosmákova, parkoviště Žižkova    

                                                         96 900,00 Kč  
� chodníky v ul. Kozlovská       47 550,00 Kč 
� chodníky ul.Kozlovská, Vsadsko    19 965,00 Kč 
� chodník ul. Bratrská                         48 500,00 Kč  
� chodník ul. Ztracená                        38 350,00 Kč  

Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      850 500,00 Kč 
Čerpání:        287 634,01 Kč 
% čerpání:                33,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  
� PD zastávky Kabelíkova                  47 190,00 Kč 
� PD zastávky Dvořákova                  58 564,00 Kč 
� PD zastávky Palackého                    62 049,00 Kč 
� přístřešek k autobusové zastávce v Újezdci                   

                                                       102 064,00 Kč 
� vybudování základu pod přístřešek 17 767,00 Kč 
 

 
 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými 
službami 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        50 000,00 Kč 
Čerpání:          27 601,00 Kč 
% čerpání:                55,2 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na odtahy 
vozidel.  
 

Projektové dokumentace (doprava) 
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      801 100,00 Kč 
Čerpání:         505 473,00 Kč 
% čerpání:                63,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány na PD stávajících 
chodníků v Přerově a rozšíření komunikace U Spojů, 
Újezdec a na technickou pomoc – křižovatka Bří 
Hovůrkových, U hřbitova, Ztracená.  
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Využití volného času dětí a mládeže 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      475 600,00 Kč 
Čerpání:        475 479,00 Kč 
% čerpání:                                100,0 
 

Hrazena byla oprava dětského dopravního hřiště 
v areálu ATLAS a BIOS, ul. Žižkova.  
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 550) 
 

Oprava lávky U Melouna 
 

Rozpočet původní:      700 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      621 000,00 Kč 
Čerpání:        620 784,10 Kč 
% čerpání:              100,0 
 
Jednalo se o opravu ocelové lávky pro pěší o dvou 
polích sloužící k bezbariérovému přechodu mezi 
pravým břehem Strhance a chodníkem na pravém 
břehu řeky Bečvy při jejich soutoku. Oprava spočí-
vala v kompletní obnově protikorozní ochrany lávky, 
která byla již na pokraji své životnosti. Provedením 
obnovy této ochrany bylo zastaveno pokračování 
koroze jednotlivých částí lávky a tím zajištěno 
prodloužení životnosti a vylepšení jejího estetického 
vzhledu. Odstín barvy byl sladěn s odstínem použi-
tým na zábradlí nábřežních stěn, na kterých je lávka 
částečně uložena. 
 

 
 
Rekonstrukce propustku Popovice 
 

Rozpočet původní:   1 100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2 400 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 

Na realizaci této akce bylo vydáno stavební povo-
lení, akce bude realizována v roce 2019. 
 
Oprava komunikace Petřivalského 
 
Rozpočet původní:   3 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 000 000,00 Kč 
Čerpání:     2 988 703,60 Kč 
% čerpání:                99,6 
 

Předmětem stavebních prací byla obnova obrusné 
živičné vrstvy, lokální výměna podkladní živičné 
vrstvy, výšková úprava uličních vpustí, lokální opra-
va stávajícího jednořádku a jednostranná výměna 
obrub. Po pokládce obrusné vrstvy bylo obnoveno 
vodorovné DZ. Výdaje byly čerpány zejména na:  
� stavební práce                             2 353 818,78 Kč 
� vodorovné DZ                                  59 962,00 Kč 
� diagnostiku vozovky                        50 029,00 Kč 
� autobusovou dopravu – úhradu zvýšených nákladů 
                                                               23 217,00 Kč 
 

 
 
Oprava komunikace Kozlovská 
 

Rozpočet původní:   2 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 646 000,00 Kč 
Čerpání:                               1 523 015,98 Kč 
% čerpání:                92,5 
 

Předmětem stavebních prací byla obnova obrusné 
živičné vrstvy, lokální výměna podkladní živičné 
vrstvy, výšková úprava uličních vpustí, lokální opra-
va stávajícího jednořádku, kamenných obrub a pře-
dláždění autobusového zálivu a zpomalovacího pra-
hu. Po pokládce obrusné vrstvy bylo obnoveno vodo-
rovné DZ.   
 
Oprava komunikace Vsadsko 
 
Rozpočet původní:                2 200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                1 754 000,00 Kč 
Čerpání:                  1 735 651,06 Kč 
% čerpání:                99,0 
 
Předmětem stavebních prací byla obnova obrusné 
živičné vrstvy, lokální výměna podkladní živičné 
vrstvy, výšková úprava uličních vpustí, lokální opra-
va stávajícího jednořádku a kamenných obrub. Po po-
kládce obrusné vrstvy bylo obnoveno vodorovné DZ.  
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Stavební úpravy komunikace ul. Na Hrázi, oprava 
kanalizace a odvodnění 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 460 000,00 Kč 
Čerpání:     1 459 298,77 Kč 
% čerpání:              100,0 
 
Tato akce byla realizována současně se stavbou 
„Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače Z“ 
a jejímž investorem byla společnost Vodovody 

a kanalizace Přerov, a. s. (VaK Přerov) Stavební 
úpravy komunikace Na Hrázi spočívaly v kompletní 
obnově stávajících stavebně nevyhovujících vpustí, 
včetně přípojek do nového kanalizačního řadu. Dále 
v předláždění stávajícího nefunkčního vodícího dvoj- 
řádku z drobné žulové kostky a úpravy podkladní 
vrstvy vozovky (živičné vrstvy vozovky byly hraze- 
ny společností Vak Přerov v rámci jejich stavby).  
 
Oprava odvodňovacích žlabů ul. Pod Lapačem 
a Čekyňská, Žeravice 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      850 400,00 Kč 
Čerpání:        850 302,00 Kč 
% čerpání:              100,0 
 
Předmětem realizace bylo odvodnění podél silnic 
III/4361 a III/4363 v místní části Žeravice. Betonové 
žlaby byly nahrazeny šestiřádkem z žulové kostky 
10/10. Pro příčný přejezd žlabu se v místě vjezdů, 
parkovacích stání a vstupů instalovala pojezdová 
vtoková litinová mříž. Součástí stavby byla úprava 
nároží vedlejší větve křižovatky dotčených silnic. 
Dlážděné plochy byly položeny do nové konstrukční 
vrstvy. Pro předláždění chodníkových ploch byla 
použita betonová zámková dlažba 20/10/6.  
 
Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojo-
vací, Újezdec 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 695 000,00 Kč 
Čerpání:     1 694 993,00 Kč 
% čerpání:              100,0 
 
Předmětem této zakázky byla stavební úprava MK 
Spojovací v MČ Újezdec. Stávající vozovka vykazo-

vala značné poruchy a nerovnosti povrchu. Stavební 
úprava komunikace spočívala v odstranění nerov-
ností či vyfrézování stávající vozovky a ve vybu-
dování nové vozovky s asfaltobetonovým povrchem 
přibližně ve stávajícím směrovém, šířkovém a výško-
vém řešení. Celková délka opravovaného úseku 
činila 256,11 m. Jednalo se o komunikaci jednopru-
hovou, obousměrnou, jejíž základní šířka se pohybuje 
od 3,00 m – 4,15 m. Součástí stavby je dlážděný 
žlab ze žulových kostek o šířce 0,60 m zakončený 
uliční vpustí napojenou na stávající kanalizaci. Nově 
byl vybudován odvodňovací žlab nad stávající ko-
munikací u p. č. 707 z důvodu odvedení srážkových 
vod z přilehlých polí a komunikací.  
 
Oprava komunikace na křižovatce ulic Čechova 
a Šířava 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      734 600,00 Kč 
Čerpání:        720 244,69 Kč 
% čerpání:                98,0 
 
Předmětem stavebních prací byla výměna obrusné 
živičné vrstvy včetně obnovy vodorovného DZ. 
Součástí bylo také zajištění odvodnění přechodu pro 
chodce u obchodní Galerie Přerov zřízením odvod-
ňovacího žlabu.  
 
Oprava povrchu komunikace Rybářská alej 
v Přerově 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      980 000,00 Kč 
Čerpání:        979 999,91 Kč 
% čerpání:              100,0 
 
Předmětem stavebních prací byla obnova obrusné 
živičné vrstvy včetně obnovy vodorovného DZ.  
 
Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov – 
Předmostí 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      703 200,00 Kč 
Čerpání:        694 029,87 Kč  
% čerpání:                98,7 
 
Předmětem realizace byla stavba nové autobusové 
zastávky umístěné na jízdním pruhu MK za křižo-
vatkou s ulicí Tyršova ve směru ke křižovatce s ulicí 
Popovická. Autobusové stanoviště bylo provedeno 
z drobné žulové kostky. Délka nástupní hrany činí 
15 m. Zadláždění nástupiště bylo provedeno zámko-
vou šedou dlažbou, nástupní hrana osazena kontrast-
ním barevným pásem šířky 30 cm z červené zámkové 
dlažby. Nově zřízený chodník navazuje na stávající 
dlážděný chodník v ulici Tyršova. Dále byla prove-
dena úprava chodníku na protilehlé straně komuni-
kace s úpravou pro bezbariérový přechod pro chod-
ce, na ploše nástupiště pak byl osazený zastávkový 
přístřešek pro cestující. 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 
 

– 92 –

Systém měření rychlosti 
 
Rozpočet původní:                3 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 000 000,00 Kč 
Čerpání:     2 570 846,00 Kč  
% čerpání:                85,7 
 

 
 
Předmětem realizace byla stavba tří stacionárních 
radarů pro měření rychlosti projíždějících vozidel. 
Požadavek na instalaci radarů byl vyvolán občany 
MČ a realizaci zakázky schválilo Zastupitelstvo 
města Přerova. Radary byly instalovány v Lověši-
cích, Lýskách a Kozlovicích na frekventovaných 
komunikacích. Součástí zakázky byly i přípojky 
kabelů nízkého napětí pro napájení těchto zařízení. 
Z pohledu bezpečnosti dopravy lze konstatovat, že 
instalace radarového měření jednoznačně přispěla ke 
zvýšení bezpečnosti dopravního provozu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprava chodníku kolem Laguny 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 300 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 
Autobusová zastávka ul. Kabelíkova 
 
Rozpočet původní:                   700 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 300 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 
Oprava mostního objektu na ul. U Sokolovny, 
Lověšice 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 858 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 

Autobusová zastávka ul. Kopaniny 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      750 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč  
% čerpání:                  0,0 
 

Oprava chodníku ul. Na Zábradlí, Kozlovice 
 
Rozpočet původní:                   726 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:      726 900,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 
Finanční prostředky na výše uvedené akce nebyly 
čerpány, jejich realizace proběhne v roce 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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           
1-8/2018 a následně na období 9-12/2018 byla 
uzavřena nová dotační smlouva a zaslána dotace, 

� Městská knihovna v Přerově (MěK) dostávala 
měsíční dotace na mzdy i provoz, případně 
investiční transfery či dotace. 

Odbor sociálních věcí a školství 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Smetanova 7, 7a                                        telefon: 581 268 700 
(54) 

 

vedoucí odboru 
(1) 

oddělení 
sociálních věcí                 
a zdravotnictví 
(29 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, vyúčtování finančních prostředků pro 
soukromé školy, propočty týkající se nákladovosti 
vytápění a údržby, odpisy movitého i nemovitého 

majetku, inventarizace, činnost spojená s provozem 
prádelen a MěK. Oddělení se zabývalo také mož-
nostmi zapojení školských organizací a MěK do 
projektů v rámci kraje či Evropské unie, připravovalo 

podklady výboru pro školství a sport, provádělo 

kontrolu školských příspěvkových organizací (PO) 

a MěK. 
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. Zpraco-
vávány byly návrhy platů a odměn ředitelům škol 
a školských zařízení, podklady k hodnocení jejich 
práce, prováděna šetření do Informačního systému 
o platech (ISP) pro Ministerstvo financí ČR (MF). 
Zpracovávány byly dotace, zejména pro sportovní 
a volnočasové organizace, finanční prostředky byly, 
po posouzení výborem 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:      825 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:      811 800,00 Kč 
Plnění:                     811 784,12 Kč 
% plnění:                                        100,0 
 
MŠ hradily služby za praní prádla v prádelnách 
statutárního města včetně 21% DPH.  
 
Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 
 
Rozpočet původní:                3 191 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                3 185 700,00 Kč 
Plnění:                   3 185 524,00 Kč 
% plnění:                           100,0 
 
ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2018. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů ZŠ.  

Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 
 
Rozpočet původní:                   371 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   383 900,00 Kč 
Plnění:                       378 106,00 Kč 
% plnění:                                          98,5 
 
MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2018. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů MŠ. MŠ Optiky pro-
vedla prosincový odvod až 02.01.2019 a tudíž je 
částka o 5 610,00 Kč nenaplněna. 
 
Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 
 
Rozpočet původní:                   423 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   423 400,00 Kč 
Plnění:                                   423 429,00 Kč 
% plnění:                            100,0 
 
ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2018 
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 2018. 
 

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 třetí část daru HC ZUBR Přerov, z. s., 
na základě darovací smlouvy, na zajištění projektové 
dokumentace (PD) a výstavbu hokejbalového hřiště 
v areálu ZŠ Želatovská. Dar byl poskytnut ve třech 
splátkách. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Mateřské školy 
 
Rozpočet původní:              11 016 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              14 660 300,00 Kč 
Čerpání:                14 618 301,63 Kč 
% čerpání:                             99,7 
 
Z této částky byl MŠ zaslán příspěvek na provoz ve 
výši 10 021 427 Kč. Mírné nedočerpání vzniklo 
nedočerpáním výdajů prádelen a snížením příspěvku 
pro CMŠ. Investiční transfery obdržely tyto MŠ: 
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� Máchova 14 – nákup herních prvků (vodní hry 
a most na zahradu)                         136 195,00 Kč 

� U tenisu – vybudování altánu v Henčlově, herní 
prvky a opravy                               238 460,00 Kč 

� Dvořákova – vybudování lanového centra           
a opravy                                         174 357,30 Kč 

� Komenského – opravy                     23 076,00 Kč  
� Kouřílkova – vybudování hřiště a opravy                      
                                                             166 844,00 Kč  
� Kratochvílova – opravy                   30 768,00 Kč  
� Lešetínská – pořízení herního prvku na zahradu 

a opravy                                         110 250,00 Kč  
� Optiky – opravy                               30 768,00 Kč  
� Radost – opravy                               38 750,00 Kč 
� Píšťalka – opravy                             38 460,00 Kč  
� Hranická – pořízení herních prvků 143 673,00 Kč 
� Újezdec – pořízení herního prvku a opravy   
                                                             276 937,00 Kč 
Dotace na platy a ONIV byly zasílány přímo KÚ na 
účty škol. S ohledem na dlouhodobé požadavky       
a podfinancování vybavení MŠ, rozhodly orgány 
statutárního města, že MŠ obdrží částky na vybavení 
zahrad včetně herních prvků ve výši 100 000 Kč na 
každou budovu. 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 2018. Všechny 

opravy a nákupy prováděly MŠ prostřednictvím 
svých rozpočtů za asistence pracovníka odboru 
správy majetku. MŠ hospodaří v rámci rozpočtu 
rovněž s výnosy, které tvoří úplata zákonných 
zástupců dětí za předškolní vzdělávání. Tato úplata 
je nezanedbatelným zdrojem rozpočtu. Ke krytí 
nákladů byly prvořadě zapojeny vlastní zdroje 
organizací, zbývající oprávněné požadavky byly 

dokrývány posílením rozpočtů, zejména požadavky 
vzešlé z podnětů Krajské hygienické stanice (KHS) 
z Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 
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 
� Újezdec, pracoviště Lověšice            4 500,00 Kč 
� Újezdec           4 000,00 Kč 
� Hranická, pracoviště Vinary              3 500,00 Kč 
� Kratochvílova 19                    3 000,00 Kč 
Za umístění v soutěži ve sběru papíru získaly MŠ: 
� Újezdec                                              5 000,00 Kč 
� Optiky, pracoviště Kozlovice            3 000,00 Kč 
� Máchova 14, pracoviště Sokolská     2 000,00 Kč 
Dotaci na environmentální vzdělávání obdržela MŠ 
Lešetínská na projekt Živé stavby z vrbového proutí 
ve výši 25 926,00 Kč. 
Zbývající finanční prostředky byly využity např. na: 
� platy pradlen a dohody                  673 904,00 Kč 
� výdaje na provoz prádelen             255 558,18 Kč 
� inzerce, tisk, zápisy, materiál           25 405,00 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. V roce 2018 byly prádelny vymalo-
vány a byla pořízena nová pračka. Výdaje za praní 
prádla byly fakturovány měsíčně všem MŠ a ZŠ, 
která má jako součást odloučená pracoviště MŠ. 
Nedočerpané finanční prostředky určené na otop, 
páru i plyn byly ponechány MŠ k zajištění oprav      
a údržby či pořízení vybavení. Úspor na plynu bylo 
dosaženo zejména přechodem na nový typ úhrad ze 
záloh na skutečné platby, čili v dalším roce již 
nebudou dosahovat takových částek. V roce 2018 

probíhala běžná údržba a tyto nutné opravy:  
 

MŠ Máchova 14 
� herní sestava s mostem                    77 246,00 Kč 
� oprava keramické pece                    25 971,44 Kč 
� herní prvky na zahradu (MŠ Sokolská)  

                                                        98 239,90 Kč   
MŠ Dvořákova 
� malování                                         48 000,00 Kč 
� lanové centrum na zahradu          137 976,30 Kč 
 

         

MŠ Komenského 25 
� vybavení zahrady – herní prvky    100 000,00 Kč 
      (prolézačka, houpadlo, truhlíková pyramida) 
� nátěr vrat             17 588,00 Kč    
                                                 

MŠ Kouřílkova 
� multifunkční hřiště                         233 244,44 Kč 
� řetězový most (MŠ Jasínkova)        24 995,00 Kč 
� rozhledna se sítí (MŠ Jasínkova)     36 989,70 Kč    
  

MŠ Kratochvílova 
� vybavení zahrady (síta a mísy na písek, výtah)                          
                                                             102 783,45 Kč  
MŠ Lešetínská 
� herní prvek – lávka houpací             44 086,00 Kč  
� houpačky, lavička na zahradu          64 610,00 Kč 
� oprava plotu         49 551,90 Kč 
 

MŠ Optiky 
� oprava vodoinstalace                     35 294,00 Kč 
� herní prvky na zahrady                  200 000,00 Kč 
 

MŠ U tenisu 
� oprava hydroizolace atiky                89 152,00 Kč 
� herní sestava MAX 2 na zahradu   101 011,00 Kč 
� altán MŠ Henčlov                            99 099,00 Kč 
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MŠ Radost, Kozlovská 44 
� herní prvky na zahradu (školní domeček, váha na 

písek, zastínění pískoviště, kruhové posezení)     
                                                             115 535,00 Kč 
MŠ Píšťalka, Máchova 8  
� položení podlahy                              68 997,00 Kč 
� malování         33 618,00 Kč 
� herní prvky na zahrady obou MŠ (balanční mosty, 

pružinová houpadla, venkovní tabule, plachty na 
pískoviště)                                      187 174,00 Kč 

 

ZŠ a MŠ Hranická  
� vybavení zahrad všech 3 MŠ (houpačky, zahradní 

domek, pocitový potůček, pískoviště, výukové 
tabule, altán, klouzačka, zastřešení pískoviště)     

                                                             300 000,00 Kč 
� oprava telef. linek MŠ Čekyně        27 000,00 Kč 
� oprava kuchyňské linky MŠ Vinary 19 400,00 Kč 
 

MŠ Újezdec 
� výměna dveří do knihovny              34 565,00 Kč 
� nákup lehátek                                   36 300,00 Kč 
� nákup termoportů          10 878,00 Kč 
� herní prvky na zahrady obou MŠ (balanční pěšina 

a balanční lávka, lezecké prvky, pohyblivý most, 
skluzavka)                                      213 565,00 Kč 

 

 
 

MŠ soukromá zařízení 

Částka 690 000 Kč byla zaslána zřizovatelům soukro-
mých MŠ v plné výši dle smluv o poskytnutí dotace 
na rok 2018 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 40 000 Kč byly zaslány 
zřizovateli CMŠ Arcibiskupství Olomouckému v plné 
výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na období      
1-8/2018. Na období 9-12/2018 byla uzavřena nová 
smlouva, na základě které obdržela MŠ ve 2. polo-
letí částku 20 000 Kč. 
 
Základní školy 

Rozpočet původní:              21 966 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:              33 448 800,00 Kč 
Čerpání:                33 417 069,04 Kč 
% čerpání:                             99,9   

ZŠ byl zaslán příspěvek na provoz v celkové výši 
23 276 890 Kč bez dotací a ITI. Nedočerpané finan-
ční prostředky určené na otop byly ponechány ZŠ 
k zajištění oprav a údržby či na pořízení vybavení.  
Příděl do fondu investic obdržely níže uvedené ZŠ: 
� Trávník – rekonstrukce rozvodů kanalizace     
                                                          2 417 000,00 Kč  
� Hranická – vybavení ITI                313 753,00 Kč 
� B. Němcové – opravy                      44 500,00 Kč  
� Želatovská – opravy                         62 500,00 Kč  
� U tenisu – opravy                             62 500,00 Kč  
� Svisle – opravy                              133 731,00 Kč 
 
ZŠ obdržely, na akce spojené s vybavením a správ-
covstvím projektů ITI včetně úklidu, finanční pro-
středky v celkové výši 2 517 832,00 Kč, z toho ZŠ:  
� Trávník                                             50 000,00 Kč  
� Hranická                                         340 872,00 Kč 
� B. Němcové                                   107 629,00 Kč  
� Želatovská                                        50 000,00 Kč  
� U tenisu                                          113 463,00 Kč  
� Svisle                                          1 032 866,00 Kč 
� Za mlýnem                                     438 195,00 Kč 
� Velká Dlážka                                   71 054,00 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 2018, odvody byly 
zasílány průběžně v závislosti na naplňování investič-
ních fondů ZŠ.  
ZŠ B. Němcové obdržela finanční prostředky v rámci 
udržitelnosti projektu centrum podpory žáků ze socio-
kulturně znevýhodněného prostředí a na sociálního 
pedagoga z prostředků rozpočtu města ve výši 
824 534 Kč, ZŠ U tenisu částku 580 710 Kč na uči-
tele – trenéra, uklízeče a správce gymnastické haly, 
ZŠ Želatovská 235 000 Kč na trenéry a pronájmy 

ledové plochy a ZŠ Za mlýnem 40 160 Kč na trenéry. 
Nad rámec rozpočtu odboru obdržely tři ZŠ odměny 
za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2017/2018. ZŠ 
U tenisu (2 500 Kč), ZŠ a MŠ Hranická (2 000 Kč) 
a ZŠ Svisle (1 500 Kč). 
Za umístění v soutěži za sběr papíru získaly odměny 
ZŠ a MŠ Hranická (7 000 Kč), ZŠ Trávník (5 000 
Kč) a ZŠ U tenisu (3 000Kč). 
Další dvě ZŠ získaly dotaci na podporu aktivit 
v oblasti environmentálního vzdělávání. ZŠ Hranická 
na projekt Dny s EVVákem v Předmostí (40 000 Kč) 
a ZŠ U tenisu na projekt Školní meteostanice 
s fenologickým keřovým kalendářem (15 000 Kč). 
 

V ZŠ probíhala běžná údržba, opravy a revize s tím, 
že větší akce byly prováděny zejména o prázd-
ninách. Opravy a údržba nebyly v rozpočtu na rok 
2018 konkrétně plánovány, finanční prostředky byly 
určeny zejména na odstranění havarijních stavů 
a nutných oprav a údržby např.:  
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ZŠ a MŠ Hranická 
� odstranění havárie vody                   21 173,00 Kč 
� odstranění havárie schodiště          122 933,99 Kč 
� oprava podlah multimed. učebny      55 224,00 Kč 
� oprava 3 kuchyňských linek cvičných kuchyněk 
                                                               58 900,00 Kč   
� vybavení z projektu ITI                 313 753,00 Kč 
 

ZŠ Za mlýnem 
� nákup tabulí na pylonech                 79 198,00 Kč 
� malování                                          49 720,00 Kč 
 

ZŠ Trávník 
� zbudování konektivity                2 417 217,00 Kč 
� nákup skříněk do kuchyňky           133 620,00 Kč 
� opravy podlah PVC                       466 472,00 Kč  
� nákup 3 dataprojektorů                    62 940,00 Kč  
 

ZŠ Svisle 
� oprava zabezpečovacího zařízení  147 777,00 Kč 
� nákup stavebnic Lego a Merkur    497 315,00 Kč 
� opravy povrchu hřiště                      99 864,00 Kč 
� opravy elektroinstalací                     62 746,00 Kč  
 

ZŠ B. Němcové 
� dveře do TV         47 860,00 Kč 
� koberce a PVC do tříd                     95 270,00 Kč 
� malování                      82 875,00 Kč 
� osvětlení učeben                              67 910,04 Kč 
� výměna umývadel                            38 360,00 Kč 
� oprava topení                      32 999,00 Kč 
 

ZŠ Velká Dlážka 
� oprava podlah                 278 815,00 Kč 
� oprava žaluzií                                  32 516,00 Kč 
� malování         45 480,00 Kč 
 

ZŠ Želatovská 
� montáž rozvodů TUV do sprch u TV  

                                                        52 691,00 Kč 
� projekt Dešťovka                           117 370,00 Kč 
� oprava podlahy TV                        202 336,00 Kč 
� nové lavičky do TV                         26 915,00 Kč 
� rekonstrukce šaten u TV                832 755,00 Kč 
� nákup pěnových mantinelů hřiště    43 560,00 Kč 
 

ZŠ U tenisu  
� oprava podlah PVC                          62 688,00 Kč 
� vybavení dílen                                  70 000,00 Kč 
� oprava střechy        20 562,00 Kč 
� výměna baterií        27 826,00 Kč 
 
Základní školy (projekt MAP) 
 
Rozpočet původní:                   300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   595 500,00 Kč 
Čerpání:                     490 924,50 Kč 
% čerpání:                              82,4 
 
Práce na přípravě Místního akčního plánu vzdělá-
vání (MAP) byly zahájeny v roce 2015, v průběhu I. 
pololetí 2018 probíhala pravidelná jednání realizač-

ního týmu, scházel se řídící výbor a byly uskuteč-
něny následující akce: 
� 19.-20.01.2018 – vzdělávací akce Sociální komu-

nikace ve školním prostředí, konaná v Sluňákově 
– Centru ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s., v Horce nad Moravou,  

� 20.03.2018 – jednání pracovní skupiny č. 2 –
 Inkluze, 

� 29.03.2018 – 7. zasedání řídícího výboru, který 
schvaloval Závěrečnou evaluační zprávu MAP, 

� 30.05.2018 – na řídící orgán odeslána závěrečná 
zpráva o realizaci projektu.  

Na účet města byly v roce 2018 připsány dvě zálohy 
na dotaci v celkové výši 599 758,92 Kč. V průběhu 
I. pololetí bylo do rozpočtu města vráceno před-
financování a spolufinancování ve výši 716 200 Kč. 
Koncem roku proběhlo závěrečné vyúčtování dotace. 
Vratka nedočerpaných prostředků byla odvedena ve 
výši 4 237,38 Kč. Zbývající nedočerpané prostředky 
dotace z roku 2018 ve výši 104 597,04 Kč zůstaly 
k využití pro rozpočet statutárního města Přerova. 
Jednalo se o finanční prostředky, které byly využity 
na předfinancování mzdových nákladů v roce 2017. 
Realizace projektu byla ukončena k 31.03.2018. 
V letech 2016-2018 obdrželo město Přerov dotaci 
v celkové výši 2 925 460,02 Kč (po odečtení vratky 
2 921 222,64 Kč).  
 
Školní stravování 
 
Rozpočet původní:                6 400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                6 420 200,00 Kč 
Čerpání:                  6 420 199,00 Kč 
% čerpání:                           100,0 
 

 
 
PO byl zaslán příspěvek na provoz ve výši 6 120 199 
Kč, finanční prostředky na platy a ONIV zasílal KÚ 
přímo na účet ZŠS. Provozní příspěvek byl zcela do-
čerpán, příspěvek na odpisy nemovitého majetku byl 
zasílán průběžně. Odvod odpisů z nemovitého ma-
jetku byl nařízen ve 100% výši odpisů za děti a žáky 

školských organizací všech zřizovatelů vytvořených 

v hlavní činnosti. ZŠS bylo plátcem DPH a proto si 
mohlo uplatnit částečné odpočty. Probíhala zde běžná 
údržba, opravy a revize. Nákup strojů na jednotlivé 
jídelny byl prováděn v průběhu II. pololetí např.: 
� oprava dveří Kozlovská                  26 631,00 Kč 
� oprava vzduchotechniky Trávník    22 962,00 Kč 
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� opravy aut                                        53 632,66 Kč 
� oprava mrazícího boxu                    56 440,00 Kč 
� nákup investic na jednotlivá pracoviště: 

- plynový kotel Svisle                 123 415,00 Kč 
- plynový sporák Svisle                47 414,00 Kč 
- konvektomat Kratochvílova     395 721,00 Kč 
- konvektomat Hranická             433 867,50 Kč 
- pánev plynová Trávník            135 105,00 Kč 

 
Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 
 
Rozpočet původní:              14 491 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:               16 274 400,00 Kč 
Čerpání:                             16 274 067,00 Kč 
% čerpání:                            100,0 
 
MěK byl zaslán příspěvek na provoz a platy bez do-
tací ve výši 14 485 690 Kč (včetně částky na odpisy 
movitého a nemovitého majetku), příspěvek do fondu 
investic byl zaslán ve výši 234 550 Kč a byl určený 
na nákup biblioboxu, dále MěK obdržela tyto dotace: 
 

Neinvestiční transfer KÚ na regionální funkce MěK  
Dotace         1 285 827 Kč 
ÚZ 00 160 

Čerpáno       1 285 827 Kč 
Zůstatek                   0 Kč 

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury ČR   
z programu Knihovna 21. století s názvem projektů: 
� Rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih pro 

zrakově postižené obyvatele (12 000 Kč)  
� Setkání s literaturou (15 000 Kč) 
Dotace              27 000 Kč 
ÚZ 34 070 

Čerpáno            27 000 Kč 
Zůstatek                    0 Kč 

Neinvestiční transfery Ministerstva kultury ČR       
dotace z grantu VISK 3 z projektů: 
� Rozšíření služeb pro slabozraké a zrakově postižené 

uživatele ve studovně MěK na pořízení mobilní 
kamerové zvětšovací lupy (24 000 Kč) 

� Čapek a jeho robot – rozšíření nabídky vzdělávacích 
programů knihovny v oblasti digitální gramotnosti 
pro veřejnost – děti, dospělí, senioři na pořízení 10 ks 
LEGO Mindstorms EV3 Education, 2 ks LEGO 31313 
Mindstorms EV3, 2 ks doplňkové soupravy 45560 
EV3 (133 000 Kč) 

� Zatraktivnění a modernizace výuky lekcí informační 
výchovy a IT gramotnosti pro školy a veřejnost na 
lektorné (11 000 Kč). 

Dotace            201 000 Kč 
ÚZ 34 053 

Čerpáno          201 000 Kč 
Zůstatek                    0  Kč 

Investiční transfer Ministerstva kultury z programu 
Ministerstva kultury VISK 3 z projektu Zatraktivnění 
a modernizace výuky lekcí informační výchovy a IT 
gramotnosti pro školy a veřejnost na pořízení setu 
interaktivní tabule včetně dopravy, instalace a zaškolení. 
Dotace              40 000 Kč 
ÚZ 34 544 

Čerpáno            40 000 Kč 
Zůstatek                    0 Kč 

 
Hospodaření PO k 31.12.2018 

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, kraj a doplňkovou činnost (DČ) na jednotlivé 
ZŠ a školská zařízení je uvedeno v tabulce Finanční 
vypořádání školských zařízení.  

 

 
Mateřské školy 
V MŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2018 ve výši 
248 087,33 Kč, z toho v HČ 125 399,33 Kč v DČ 
122 688,00 Kč, na kraji 0,00 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 357 305,09 Kč, RF 
z ostatních titulů 976 378,34  Kč, FO 87 307,94 Kč, 
IF 684 105,18 Kč, JÚJ 11 291 810,68 Kč, TPM 
1 620 713,95 Kč. MŠ neevidovaly žádné pohledávky. 
Zisku v hlavní činnosti (HČ) dosáhly jen 2 MŠ, a to 
MŠ Máchova (úspora za plyn) a MŠ Optiky (s ohle-
dem na nepříznivé klimatické podmínky nestihla 
realizovat opravu plotu). Drobné zisky z DČ jsou 
z pronájmů učeben a nebytových prostor. 
 
Základní školy 
V ZŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2018 ve výši 
1 315 452,86 Kč, z toho v HČ 663 246,79 Kč  v DČ 
652 206,07 Kč, na kraji 0,00 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 745 216,37 Kč, RF 
z ostatních titulů 2 156 626,25 Kč, FO 263 965,00 
Kč, IF 1 058 057,65 Kč, JÚJ 142 609 572,17 Kč, 
TPM 53 383 861,60 Kč. Pohledávky neevidovala 
žádná ZŠ. 
Zisku v HČ dosáhly 4 ZŠ, z toho 3 ZŠ (Hranická, Za 
mlýnem a Svisle) z důvodu časového rozlišení ná-
kladů za ITI, které se budou hradit v následujících 
letech a ZŠ Velká Dlážka z důvodu nedočerpání 
oprav, které se budou realizovat v roce 2019. Zisky 
z DČ jsou z pronájmů tělocvičen a učeben. 
 
Zařízení školního stravování 
V ZŠS byl dosažen celkový VH k 31.12.2018 ve 
výši 240 185,39 Kč, z toho v HČ činil 0,00 Kč a DČ 
činil 240 185,39 Kč. 
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Zůstatky na fondech: RF z VH 147 052,54 Kč, RF 
z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 274 000,00 Kč, IF 
287 332,42 Kč, JÚJ 35 130 590,24 Kč, TPM 
4 307 621,55 Kč.  
ZŠS neevidovalo žádné pohledávky, ve VH dosáhlo 
z doplňkové činnosti významného zisku (stravování 
cizích strávníků). 
 
Městská knihovna 
Celkový VH MěK k 31.12.2018 činil 84 528,19 Kč 
z toho v HČ 80 528,19 Kč a DČ 4 000,00 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 467 077,16 Kč, RF 
z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 25 100,00 Kč, IF 
572 630,37 Kč, JÚJ 590 764,10 Kč, TPM 196 797,00 
Kč. MěK obdržela několik dotací, z nichž nejvyšší  
byla na zajištění regionálních funkcí, celkem činily 
neinvestiční dotace 1 285 827,00 Kč a investiční 
40 000,00 Kč. 
MěK eviduje k 31.12.2018 pohledávky v celkové 
výši 52 820,53 Kč, z toho: 
� sankční a ostatní poplatky z AKS Clavius za 226 

čtenáři (uživateli knihovny)             15 225,00 Kč 
� 23 dlužníků vedených u právníka    31 234,73 Kč 
� úroky z prodlení za soudní řízení      3 360,80 Kč 
Stav pohledávek na podrozvaze činil 104 803,54 Kč, 
z toho hodnota knih 51 023,62 Kč, sankčních a ostat-
ních poplatků 53 779,92 Kč, počet dokumentů 320 
a počet dlužníků 167.  
MěK dosáhla zisku jak v HČ úsporou energií a trž-
bami za poplatky v závěru roku, tak v malé míře trž-
bami za DČ. 
 
Celkové zhodnocení hospodaření škol, školských 
zařízení a MěK 
V úhrnu dosahovaly PO školství a MěK k 31.12.2018 
celkem VH 1 888 253,77 Kč, z toho v HČ 869 174,31 
Kč, na kraji 0,00 Kč a v DČ 1 019 079,46 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 1 716 651,16 Kč, RF 
z ostatních titulů 3 133 004,59 Kč, FO 650 372,94 
Kč, IF 2 602 125,62 Kč, JÚJ 189 622 737,19 Kč, 
TPM 59 508 994,10 Kč. 
Ředitelé škol a školských zařízení řádně hospodařili 
s přidělenými provozními prostředky, 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. Navíc u plynu došlo nejen ke změně doda-
vatele, ale rovněž způsobu fakturace, kdy se přešlo 
ze zálohových plateb na účtování skutečnosti. Tato 
je však nejen nejvyšší, ale i nejhůře předvídatelná. 
Dosažené úspory byly ponechány na opravy a údržbu 
ZŠ a MŠ, případně na pořízení vybavení. 
Řešeny byly zejména úkoly vyplývající z nové legi-
slativy, průběžně byly připravovány podklady pro 

přiznání platových postupů ředitelů a úpravy platů. 
Provedena byla také 2 konkurzní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele ZŠ U tenisu a MŠ Radost. 
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.  

Pracovnice zabývající se dotačními programy v ob-
lasti sportu a volného času zpracovávala smlouvy pro 
dotační program roku 2018 podle nastavených kri-
térií a zároveň kontrolovala vyúčtování dotací za rok 
2017. Současně pracovala na novém dotačním progra-
mu na rok 2019. Rovněž probíhaly průběžné kontroly 
plnění povinností vyplývajících z dotačních smluv 
na rok 2018, v červnu byl kontrolován návštěvní řád 
u TJ Sokol Přerov. V rámci průběžných kontrol byly 
zasílány výzvy k provedení nápravy. 
V roce 2018 se po dlouhé době podařilo uvolnit 
finanční prostředky na pořízení vybavení zahrad MŠ 
včetně herních prvků.  
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 a nově 
zejména rozvodů elektrické energie, které jsou již 
zastaralé a nevyhovující, což se projevuje zejména 
po zavádění nových IT technologií do škol apod. 
Hřiště ZŠ Za mlýnem, U tenisu, Hranická a bohužel 
i již opravené hřiště ZŠ Velká Dlážka a Svisle jsou 
ve velmi špatném technickém stavu. Prostředky vy-
tvořené v IF škol z odpisů jsou nedostatečné, u MŠ 
téměř žádné. ZŠS upozorňuje na zastaralé strojové 
vybavení, kterému dochází životnost.  
I v roce 2018 se oddělení již tradičně prezentovalo 
akcí Scholar – vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků 
jednotlivých ZŠ ve 3 kategoriích podle věku žáků.  
I v roce 2018 se oddělení intenzivně podílelo na 

přípravě podkladů pro získání dotací z projektů ITI 
a také spoluprací na přípravě MAP. Rada města 
schválila, že statutární město Přerov bude nositelem 
projektu MAP pro rozvoj vzdělávání na území ORP 
Přerov, který je strategickým dokumentem se zamě-
řením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let, stanovuje priority a jednotlivé 
kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky 
v území na základě místní potřebnosti. Kvalitně zpra-
covaný MAP přináší do budoucna možnost zjedno-
dušeného čerpání dotací. Je tedy v zájmu všech 
zřizovatelů, aby tento dokument byl zpracován dle 
potřeb všech zúčastněných. Rada města dále schvá-
lila v předešlém období akce spolufinancované z ITI 
na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na šesti ZŠ. 
Akce byly dokončeny a postupně využívány, a to na: 
 

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 U tenisu 
� celková modernizace odborné učebny fyziky 
� modernizace učebny školní dílny a rozšíření ven-

kovní učebny pro výuku Světa práce – pěstitelství 
 

ZŠ Boženy Němcové 
� vybudování multimediální učebny, rekonstrukce 

jazykové učebny a vznik odborné učebny pro 
fyziku a chemii 
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ZŠ Velká Dlážka 
� vznik interaktivní digitální učebny pro výuku 

odborných předmětů 
 

ZŠ Za mlýnem 
� vybudování víceúčelové venkovní učebny 

 

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 

 
Dotační program v oblasti sportu 
 
Rozpočet původní:               12 420 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              12 420 000,00 Kč 
Čerpání:                             12 420 000,00 Kč 
% čerpání:                            100,0 
 

Dotační program v oblasti volného času 
 
Rozpočet původní:                   464 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   356 500,00 Kč 
Čerpání:                     356 500,00 Kč 
% čerpání:                            100,0 
 
Dotace poskytnuté v rámci dotačního programu byly 
průběžně zasílány dle uzavřených smluv.  
 
Individuální dotace v oblasti sportu 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                8 527 000,00 Kč 
Čerpání:                  8 527 000,00 Kč 
% čerpání:                             100,0 
 

 

 
Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 
 
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 na zajištění organizace děje-
pisné soutěže studentů gymnázií.  

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 
 
Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (SVaZ) ve 
své působnosti poskytuje sociální služby podle záko-
nů o sociálních službách, o sociálně právní ochraně 
dětí, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, 
o soudnictví ve věcech mládeže, o právech příslušní-
ků národnostních menšin a dalších platných zákonů. 
K 31.12.2018 na oddělení pracovalo 29 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) a s dalšími nestátní-
mi 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 (DPS), 

� provádělo sociální šetření v terénu, 
� vypravovalo pohřby u osamělých nebo nemajet-

ných osob, účastnilo se dědických řízení, vymá-
halo náhrady za vypravené pohřby, 

� vydávalo žádosti do Domova pro seniory v Pře-
rově, poskytovalo poradenství k ostatním domo-
vům pro seniory, 

� poskytovalo a zpracovávalo žádosti o dotace 
v rámci dotačního programu a další 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, 
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� 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:                               15 000,00 Kč 
Plnění:                                                    14 600,00 Kč 
% plnění:                                                      97,3 
 
Jednalo se o příjmy za jednorázovou náhradu výdajů 
na zaevidování žádosti do DPS. Plnění těchto příjmů 
nelze odhadnout, neboť souvisí s počtem podaných 
žádostí. Pro přijetí do evidence žadatelů byla u kaž-
dého žadatele zjišťována bezdlužnost vůči městu 
a organizacím jím zřízeným či založeným. V průběhu 
roku bylo zaevidováno 73 nových žádostí. 
 

Přehled počtu žádostí do DPS 

 
 

Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-
chvílova) 
 

Rozpočet původní:                               240 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             240 000,00 Kč 
Plnění:                                                  232 149,00 Kč 
% plnění:                                                      96,7 
 

Příspěvek na 1 oběd pro poživatele starobních a pl-
ných invalidních důchodů s trvalým pobytem v Pře-
rově činí 1,50 Kč, která v kalkulaci nákladů na oběd 
tvoří výši odpisů majetku. Podle počtu vydaných 
obědů tuto částku ZŠS ul. Kratochvílova měsíčně 
fakturuje městu a následně ji odvede zpět na účet 
zřizovatele. Celkem bylo odebráno 154 694 obědů.  
 

Přehled počtu odebraných obědů 

 

Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 
 
Rozpočet původní:                            1 115 800,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 119 100,00 Kč 
Plnění:                                               1 119 213,00 Kč 
% plnění:                                                      100,0 
 
Odvody odpisů nemovitého majetku tvořila organi-
zace v souladu s platným odpisovým plánem. Odpisy 
byly vypočítány z hodnoty majetku na jednotlivých 
střediscích, částku na odpisy pak PO v odpovídající 
výši obdržela v příspěvku od zřizovatele a následně 
odvedla zpět na jeho účet.  
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               24 000,00 Kč 
Plnění:                                                    24 000,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0 
 
Podnikatelským subjektům byly, na základě vyda-
ného rozhodnutí, uděleny sankční pokuty za poru-
šení prodeje tabákových výrobků a alkoholických 
nápojů nezletilým osobám dle zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Přijaté neinvestiční dary (veřejná sbírka) 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               14 800,00 Kč 
Plnění:                                                    14 757,00 Kč 
% plnění:                                                       99,7 
 
Veřejná sbírka pod vánočním stromem je pořádána 
každoročně na přelomu roku, tentokrát byl výtěžek 
určen Sociálním službám města Přerova, p. o., kon-
krétně středisku Denní pobyt. Finanční prostředky 
byly použity na pořízení elektronických knih a rela-
xačního polohovacího masážního křesla pro uživatele 
sociální služby denní stacionář.  
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                                 50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč 
Plnění:                                                   94 576,40 Kč 
% plnění:                                                    135,1 
 
Jednalo se o příjmy náhrad z ukončených dědických 
řízení po osobách, kterým město zajišťovalo a vy-
pravovalo pohřeb, kdy byly do těchto řízení přihla-
šovány pohledávky města, tj. náklady za vypravení 
pohřbu. Není-li dědiců nebo není-li zanechán žádný 
majetek po zemřelém, je podána žádost o náhradu 
nákladů na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pod-
mínkou je ukončené dědické řízení bez zanechání 
dědictví a doložení všech požadovaných dokumentů. 
Po vyhodnocení oprávněnosti nároku ministerstvo 
refunduje náklady za vypravení pohřbu.  
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích) 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                1 000,00 Kč 
Plnění:                                                     1 000,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0 
 
Jednalo se o úhradu nákladů řízení – pohledávka za 
společností KIHA, s. r. o., Přerov z roku 2014. 
 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty) 
 
Rozpočet původní:                                  4 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                4 000,00 Kč 
Plnění:                                                     3 471,00 Kč 
% plnění:                                                      86,8 
 
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 prodávány oprávněným lékařům 
za výrobní cenu. 
 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
 
Rozpočet původní:                                 25 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               25 000,00 Kč 
Plnění:                                                    75 000,00 Kč 
% plnění:                                                       - 
 
Příjmy tvořily jednorázové příspěvky za občana 
s trvalým pobytem mimo město Přerov při jeho 
umístění do některého z DPS. V průběhu roku byli 
umístěni občané z obcí Přestavlky, Nelešovice a Stará 
Ves.  
 

 
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 
primární prevence)  
 
Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 19 798,90 Kč 
% čerpání:                                                     99,0 
 
Částka byla vyčleněna na realizaci činností a aktivit 
v oblasti zdravotnicko-preventivních akcí pořáda-
ných pro nejširší veřejnost. Na základě dlouholeté 
spolupráce s Nemocnicí Přerov v této oblasti, byly 

pro oční oddělení a oddělení porodnice graficky 
zpracovány a vytištěny brožury a letáčky, které 
informují širokou veřejnost o nabízených službách, 
aktivitách a kontaktech uvedených oddělení pře-
rovské nemocnice. Dále bylo pořízeno pro skupinu 
zdravotníků 10 ks triček s potiskem ZDRAVOTNÍK, 
kteří se prezentují na preventivních akcích pro veřej- 
nost (např. Senior symposium, Den zdraví apod.). 
 
Pohřebnictví  
 
Rozpočet původní:                               120 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             126 400,00 Kč 
Čerpání:                                                 91 261,00 Kč 
% čerpání:                                                     72,2 
 
Jednalo se o částku vyčleněnou na úhradu nákladů 
za vypravení pohřbu a uložení do společného hrobu 
občana, který zemřel na území města Přerova a ne-
byl nalezen rodinný příslušník, který by pohřeb 
vypravil a zaplatil. Pro rok 2018 bylo v souladu 
s Vnitřním předpisem o zadávání veřejných zakázek 
vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého roz-
sahu na dodavatele této služby, s nímž byla uzavřena 
rámcová smlouva. Celkem bylo vypraveno 13 pohřbů. 
 

Přehled počtu vypravených pohřbů  

 
 
Sociální služby města Přerova 
 
Rozpočet původní:                          28 034 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        63 761 000,00 Kč 
Čerpání:                                          63 760 713,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Příspěvek na provoz a odpisy čerpala PO v souladu 
se schváleným rozpočtem. Na základě předkládaných 
požadavků byl tento měsíčně zasílán na účet PO 
a rozlišován na jednotlivá nákladová střediska, 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, 
v roce 2018 činila 42 792 900 Kč. 
 
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 
Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 21 380,00 Kč 
% čerpání:                                                     53,5 
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V rámci výkonu státní správy obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu poplatků lékařům za vyhotovení 
zprávy o zdravotním stavu dítěte, na krizové nákupy 
a na nákup sladkostí pro děti umístěné v dětských 
domovech, které jsou pracovnicemi pravidelně, 
v souladu s ustanovením zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, každé 3 měsíce navštěvovány. Dále 
byly finanční prostředky čerpány na akce pro děti 
(sportovní odpoledne spojené s turnajem v luko-
střelbě a návštěva kina spojená s Mikulášskou 
nadílkou).  
 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva 
 
Rozpočet původní:                               275 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             275 000,00 Kč 
Čerpání:                                               252 810,00 Kč 
% čerpání:                                                     91,9 
 
Výdaje byly použity v souvislosti s nárůstem agendy 
opatrovnictví pro případ akutního řešení krizových 
stavů opatrovanců, dále na povinnost obce uhradit 
případné lékařské posudky požadované před umístě-
ním klienta do sociálního zařízení a část byla vyčle-
něna na pořízení drobných předmětů pro odměňování 
dětí na akcích a při jednáních (např. omalovánky, 
pastelky apod) a na úhradu části věcné režie (výše 
odpisů DHM) kalkulované ZŠS Přerov v ceně oběda. 
Příspěvek na 1 oběd pro poživatele starobních          
a plných invalidních důchodů s trvalým pobytem 
v Přerově činí 1,50 Kč. Za rok 2018 bylo odebráno 
154 694 obědů. Dále byly hrazeny náklady spojené  
s činností komunitního plánování sociálních služeb 
na území města Přerova. Bylo uskutečněno setkání 
pracovních skupin a zakoupeno drobné pohoštění. 
 
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence 
 
Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 
Čerpání:                                                   1 932,00 Kč 
% čerpání:                                                      96,6 
 
Jednalo se výdaje za občerstvení na pracovní setkání 
s neziskovými organizacemi a se zástupci státních 
institucí.  
 
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti (recepty) 
 
Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 
Čerpání:                                                   3 822,00 Kč 
% čerpání:                                                     76,4 
 
Jednalo se o úhradu nákladů za výrobu lékařských 
receptů s modrým pruhem a žádanek na opiáty. Na 

základě požadavků byly tyto lékařské recepty a žá-
danky prodávány oprávněným lékařům za výrobní 
cenu. 

Dotační program v oblasti sociálních věcí a zdra-
votnictví 
 
Rozpočet původní:                            3 891 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          3 891 600,00 Kč 
Čerpání:                                            3 891 600,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Finanční prostředky byly vyčleněny na Dotační 
program vyhlášený městem pro rok 2018 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 70 projektů.  
 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva  
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               61 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 61 000,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Poskytnuty byly dotace těmto subjektům: P-Centrum, 
spolek, Olomouc (50 000 Kč), Sociální služby města 
Kroměříže, p. o., Kroměříž (6 000 Kč), Nejste sami, 
z. ú., Olomouc (5 000 Kč).   
 

Denní stacionáře a centra denních služeb 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               14 800,00 Kč 
Čerpání:                                                 14 757,00 Kč 
% čerpání:                                                     99,7 
 
Veřejná sbírka pod vánočním stromem byla uspořá-
dána pro Sociální služby města Přerova, p. o., pro 
středisko Denní pobyt. Výtěžek sbírky byl použitý 
na pořízení elektronických knih a relaxačního polo-
hovacího masážního křesla pro uživatele sociální 
služby denní stacionář.  
 

 
 
Činnost místní správy (SPOD) 
 
Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             100 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 54 490,00 Kč 
% čerpání:                                                     54,5 
 
Finanční prostředky byly použity na úhrady výdajů 
spojených s pořádáním případových konferencí tzv. 
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facilitací a jejich vedení externími pracovníky. Na 
poskytování uvedené služby byla uzavřena rámcová 
smlouva. Dotace na výkon sociálně právní ochrany 
dětí (SPOD) byla primárně využita na úhradu 
mzdových nákladů pracovnic tohoto orgánu, dále na 
jejich vzdělávání a úhradu provozních nákladů. 
 
Finanční vypořádání minulých let  
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               46 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 45 065,75 Kč 
% čerpání:                                                     98,0 
 
Na základě výsledku provedené kontroly Úřadem 
práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci, bylo 
město vyzváno k vrácení části nevyčerpané státní 
dotace na výkon pěstounské péče. 
 
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 so-
ciální péče na daném území a pro uspokojování 

potřeb jeho občanů, včetně tvorby koncepcí so-
ciální 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 ne-
poskytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich 
život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo 
jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu, 

� uzavíralo darovací smlouvy, jejichž předmětem 
bylo bezplatné převedení vlastnického práva 
k movité věci za účelem jejího použití jako 
materiální pomoci z Městského sociálního šatníku 
osobám ohroženým sociálním vyloučením, 

� uzavíralo darovací smlouvy, jejichž předmětem 
bylo bezplatné převedení vlastnického práva 
k movité věci za účelem jejího použití jako mate-
riální pomoci obdarovanému z Městského sociál-
ního 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, předkládalo 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. 
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Příjmová část rozpočtu: 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     78 200,00 Kč 
Plnění:                       78 150,00 Kč 
% plnění:                             99,9 
 
Jednalo se o zprostředkování reklamy společností 
GEMINI oční klinika, a. s., a Teplo Přerov, a. s., na 
akci „Senior symposium 2018“. 
 
Výdajová část rozpočtu: 
 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence 
 

Rozpočet původní:      210 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      274 600,00 Kč 
Čerpání:        264 246,00 Kč 
% čerpání:                             96,2 
 
Finanční prostředky byly použity na zabezpečení 
akce „Senior symposium 2018“. Jednalo se o náklady 
na pronájem sálu, kulturní vystoupení, zabezpečení 
ozvučení, videoprojekcí, květinové a věcné dary, 
pohoštění přednášejících, vystupujících a účastníků 
akce. Částka 21 780 Kč byla použita na úhradu ná-
kladů za provedení externího auditu k poskytnutí 
finančních prostředků z účelové dotace na výkon 
sociální práce. 
 
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým: 
 
Rozpočet původní:                   130 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     90 000,00 Kč 
Čerpání:                       81 698,00 Kč 
% čerpání:                             90,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 u společnosti ARRIVA 
MORAVA, a. s., v rámci akce „Dluhonské mosty“.   
 
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 
sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální šatník) 

 
Rozpočet původní:                     35 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     10 600,00 Kč 
Čerpání:                         4 643,27 Kč 
% čerpání:                             43,8 
 
Finanční prostředky ve výši 4 040,00 Kč byly použity 
na platy zaměstnanců a jejich sociální a zdravotní 
pojištění v období 1-2/2018. Od 01.03.2018 byla 
obsluha MSŠ zajišťována v rámci výkonu veřejné 
služby. Částka 603,27 Kč byla použita na nákup pra-
covního ošacení a obuvi pro pracovníka vykonávají-
cího veřejnou službu v Městském sociálním šatníku.  
 
 
 
 
 
 
 
Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství 



mateřské školy
příspěvek
na provoz

dotace
příděly do IF
nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp. 
město

výsledek hosp.       
- doplň. činnost

celkem
výsledek hosp.

fond odměn
rezervní fond 

město

 Přerov, Máchova 14 301 622 481,00 142 131,60 136 195,00 11 092,61 5 510,00 16 602,61 3 000,00 13 602,61

 Přerov, Dvořákova 23 302 559 882,00 157 776,00 174 357,30 500,00 500,00 100,00 400,00

 Přerov, Komenského 25 305 647 059,00 131 626,40 23 076,00

 Přerov, Kouřílkova 2 306 1 236 693,00 217 075,20 166 844,00 1 646,00 1 646,00 329,00 1 317,00

 Přerov, Kratochvílova 19 307 660 050,00 145 092,80 30 768,00 44 022,00 44 022,00 8 000,67 36 021,33

 Přerov, Lešetín 5 308 576 591,00 139 351,60 110 250,00 2 080,00 2 080,00 416,53 1 663,47

 Přerov, Optiky 14 309 923 861,00 30 768,00 114 306,72 47 780,00 162 086,72 10 000,00 152 086,72

 Přerov, U tenisu 2 313 887 641,00 182 878,40 238 460,00 6 500,00 6 500,00 1 300,00 5 200,00

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 489 442,00 173 249,60 38 750,00 5 760,00 5 760,00 1 150,00 4 610,00

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 1 175 824,00 189 072,00 38 460,00 4 750,00 4 750,00 950,00 3 800,00

 Přerov - Újezdec, p.o., Hlavní 61 318 497 509,00 276 937,00 4 140,00 4 140,00 1 500,00 2 640,00

 ZŠ J.A. Komenského a MŠ,
 Přerov - Předmostí,  Hranická 14

348 1 744 394,00 143 673,00

 celkem za MŠ 10 021 427,00 1 478 253,60 1 408 538,30 125 399,33 122 688,00 248 087,33 26 746,20 221 341,13

základní školy
příspěvek
na provoz

příspěvek na 
předfinancování 

škol v přírodě

příděly do IF
nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp. 
město

výsledek hosp.       
- doplň. činnost

celkem
výsledek hosp.

fond odměn
rezervní fond 

město

 ZŠ J.A. Komenského a MŠ,
 Přerov - Předmostí,  Hranická 14

348 2 232 436,00 709 984,00 178 206,00 78 797,75 257 003,75 7 879,91 249 123,84 654 625,00

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 486 047,00 421 320,00 142 761,79 43 023,50 185 785,29 8 604,50 177 180,79 438 195,00

 Přerov, Trávník 27 349 3 303 450,00 2 417 217,00 118 435,00 118 435,00 5 000,00 113 435,00 50 000,00

 Přerov, Svisle 13 342 2 386 737,00 450 036,80 133 731,00 249 260,00 65 746,00 315 006,00 13 149,26 301 856,74 1 032 866,00

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 2 661 926,00 241 326,00 44 500,00 135 872,50 135 872,50 2 000,22 133 872,28 107 629,00

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 3 069 372,00 2 154 042,40 93 019,00 97 944,84 190 963,84 10 000,00 180 963,84 71 054,00

 Přerov, Želatovská 8 337 3 627 374,00 62 500,00 4 261,28 4 261,28 500,20 3 761,08 50 000,00

 Přerov, U tenisu 4 340 3 509 548,00 613 713,60 62 500,00 108 125,20 108 125,20 21 624,91 86 500,29 113 463,00

 celkem za ZŠ *) 23 276 890,00 4 590 422,80 2 720 448,00 663 246,79 652 206,07 1 315 452,86 68 759,00 1 246 693,86 2 517 832,00

*) mimo výše uvedené  dotace - Místní akční plán 595 521,54 Kč

 Z
ávěrečný účet a výroční zpráva statutárního m

ěsta Přerova za rok 2018
_______________________________________________________________________________ 

 Nad rámec
příspěvku na 

provoz - příspěvek 
na předfin. a 
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 6 120 199,00 240 185,39       240 185,39          240 185,39      

knihovna
příspěvek
na provoz

dotace
příděly do IF
nad rámec

příspěvku na provoz

 výsledek hosp.  
město

výsledek hosp.       
- doplň. činnost

celkem
výsledek hosp.

fond odměn
rezervní fond 

město

 Městská knihovna, p. o.
 Žerotínovo nám 36

502 14 485 690,00 1 553 827,00 234 550,00 80 528,19 4 000,00 84 528,19 84 528,19

*) dotace Měk neivestiční 1 513 827 Kč a investiční 40 000 Kč

 Celkem za oddělení školství
 a mládeže

x 53 904 206,00 7 622 503,40 4 363 536,30 869 174,31 1 019 079,46 1 888 253,77 95 505,20 1 792 748,57

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství

 Z
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SML/0115/2018
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub, 
 pobočný spolek SPMS

52 000,00 16.01.2019

SML/0116/2018  TJ Sokol Újezdec z. s. 32 000,00 31.01.2019

SML/0117/2018  Sportovní klub sebeobrana a kickboxing Přerov, z. s. 4 500,00 09.01.2019

SML/0118/2018  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 10 000,00 31.01.2019

SML/0119/2018  MG Bike Team, z. s. 14 000,00 15.01.2019

SML/0120/2018  Karate Přerov, z. s. 55 000,00 21.01.2019

1 490 000,00 22.01.2019

1 490 000,00 22.01.2019

1 490 000,00 22.01.2019

SML/0122/2018  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 39 000,00 29.01.2019

SML/0123/2018  KMK Zubr Přerov, z. s. 48 000,00 15.01.2019

SML/0124/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 36 500,00 29.11.2018

SML/0125/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 16 000,00 02.01.2019

SML/0126/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 20.12.2018

SML/0127/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 6 000,00 20.12.2018

SML/0128/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 50 000,00 20.12.2018

SML/0129/2018  SK BADMINTON Přerov, z. s. 50 000,00 29.01.2019

224 500,00 21.01.2019

224 500,00 21.01.2019

228 000,00 25.01.2019

228 000,00 25.01.2019

227 000,00 25.01.2019

SML/0132/2018  JUDO SK Přerov, z. s. 22 000,00 31.01.2019

245 000,00 17.01.2019

245 000,00 17.01.2019

SML/0134/2018  Veslařský klub Přerov, z. s. 127 000,00 31.01.2019

487 000,00 30.01.2019

487 000,00 30.01.2019

485 000,00 30.01.2019

SML/0136/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 73 000,00 30.01.2019

SML/0137/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 48 000,00 30.01.2019

SML/0138/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 37 000,00 30.01.2019

SML/0139/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 84 000,00 30.01.2019

SML/0140/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 17 000,00 30.01.2019

SML/0141/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 22 000,00 30.01.2019

301 000,00 30.01.2019

301 000,00 30.01.2019

301 000,00 30.01.2019

SML/0133/2018  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s.

SML/0135/2018  Volejbal Přerov, z. s.

SML/0142/2018  1. FC Viktorie Přerov z. s.

SML/0121/2018  HC ZUBR Přerov z. s.

SML/0130/2018  FBC Přerov, z. s. 

SML/0131/2018  TK PRECHEZA Přerov z. s.

Dotační program na podporu oblasti sportu

číslo sml.     název dotace celkem vráceno
vyúčtování 
podáno dne
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SML/0143/2018  NIGHT BIRDS – INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z. s. 99 000,00 29.01.2019

SML/0144/2018  Fantasy Přerov z. s. 66 000,00 30.01.2019  

SML/0145/2018  DRAGON FORCE PŘEROV z. s. 46 000,00 31.01.2019

SML/0146/2018  Sportovní klub Žeravice, spolek 99 000,00 30.01.2019

SML/0147/2018  ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV 48 000,00 15.01.2019

SML/0148/2018  Tenisový Klub Kozlovice z. s. 4 500,00 28.01.2019

SML0149/2018  Klub vodního póla Přerov 84 000,00 31.01.2019

SML/0150/2018  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 24 000,00 30.01.2019

SML/0151/2018  TBS Přerov, z. s. 61 000,00 30.01.2019

SML/0152/2018  Fitness AVE Přerov z. s. 49 000,00 31.01.2019

SML/0153/2018  Šachový klub Vinary, z. s. 4 500,00 31.01.2019

142 500,00 30.01.2019

142 500,00 30.01.2019

SML/0155/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 48 000,00 30.01.2019

SML/0156/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 37 000,00 30.01.2019

SML/0157/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 5 000,00 30.01.2019

SML/0158/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 39 000,00 30.01.2019

SML/0159/2018  Duha Klub Dlažka 48 000,00 16.01.2019

SML/0160/2018  Klub sportovní gymnastiky SK Přerov 25 000,00 29.01.2019

SML/0161/2018  TJ Sokol Újezdec z. s. 31 000,00 31.01.2019

SML/0162/2018  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 22 000,00 31.01.2019

SML/0163/2018  Karate Přerov, z. s. 14 000,00 21.01.2019

SML/0164/2018  KMK Zubr Přerov, z. s. 32 000,00 15.01.2019

130 500,00 10.01.2019

130 500,00 10.01.2019

SML/0166/2018  TK PRECHEZA Přerov z. s. 40 000,00 25.01.2019

SML/0167/2018  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s. 89 000,00 17.01.2019

174 000,00 30.01.2019

174 000,00 30.01.2019

173 000,00 30.01.2019

SML/0169/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 25 000,00 30.01.2019

SML/0170/2018  1. FC Viktorie Přerov z. s. 89 000,00 30.01.2019

SML/0171/2018  Tělocvičná jednota Sokol Újezdec 15 000,00 31.01.2019

SML/0172/2018  Sportovní klub Žeravice, spolek 131 000,00 30.01.2019

SML/0173/2018  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 36 000,00 30.01.2019

SML/0174/2018  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 22 000,00 30.01.2019

SML/0175/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 89 000,00 30.01.2018

SML/0176/2018  Duha Klub Dlažka 32 000,00 16.01.2019

SML/0177/2018
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub, 
 pobočný spolek SPMS

9 000,00 22.11.2018

SML/0154/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s.

SML/0165/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov

SML/0168/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno
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SML/0178/2018
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub, 
 pobočný spolek SPMS

8 000,00 17.12.2018

SML/0179/2018
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub, 
 pobočný spolek SPMS

9 000,00 22.11.2018

SML/0180/2018  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 4 000,00 29.01.2019

SML/0181/2018  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 3 500,00 29.01.2019

SML/0182/2018  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 20.12.2018

SML/0183/2018  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 20.12.2018

SML/0184/2018  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 20.12.2018

SML/0185/2018  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 20.12.2018

SML/0186/2018  Okresní fotbalový svaz Přerov 6 000,00 20.12.2018

SML/0187/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 3 000,00 20.12.2018

SML/0188/2018  SK BADMINTON Přerov, z. s. 5 000,00 29.01.2019

SML/0189/2018  FBC Přerov, z. s. 4 000,00 21.01.2019

SML/0190/2018  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 2 500,00 24.01.2019

SML/0191/2018  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 25 000,00 12.12.2018

SML/0192/2018  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 5 000,00 12.12.2018

SML/0193/2018  Sportovní klub ŠELA SPORT, z .s. 20 000,00 12.12.2018

SML/0194/2018  TK PRECHEZA Přerov z. s. 28 000,00 25.01.2019

SML/0195/2018  TK PRECHEZA Přerov z. s. 23 000,00 25.01.2019

SML/0196/2018  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s. 62 000,00 12.10.2018

SML/0197/2018  Volejbal Přerov, z. s. 32 000,00 30.01.2019

SML/0198/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 3 000,00 30.01.2019

SML/0199/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 30.01.2019

SML/0200/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 30.01.2019

SML/0201/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 30.01.2019

SML/0202/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 30.01.2019

SML/0203/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 9 000,00 30.01.2019

SML/0204/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 16 000,00 30.01.2019

SML/0205/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 5 500,00 30.01.2019

SML/0206/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 3 500,00 30.01.2019

SML/0207/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 5 000,00 30.01.2019

SML/0208/2018  1. FC Viktorie Přerov z. s. 8 000,00 30.01.2019

SML/0209/2018  Fantasy Přerov z. s. 16 000,00 30.01.2019

SML/0210/2018  Českomoravský svaz hokejbalu 22 000,00 05.10.2018

SML/0211/2018  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 21 000,00 30.01.2019

SML/0212/2018  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 28 000,00 30.01.2019

SML/0213/2018  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 52 000,00 30.01.2019

SML/0214/2018  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 11 000,00 31.01.2019

SML/0215/2018  MORAVIAN DRAGONS 23 000,00 01.11.2018

SML/0216/2018  Kynologický klub Přerov, z. s. 5 000,00 19.11.2018

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno
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SML/0217/2018  Kynologický klub Přerov, z. s. 4 000,00 19.11.2018

SML/0218/2018  TBS Přerov, z. s. 7 000,00 30.01.2019

SML/0219/2018  TBS Přerov, z. s. 3 500,00 30.01.2019

SML/0220/2018  NADAČNÍ FOND MAMUT 7 000,00 12.10.2018

SML/0221/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 6 000,00 30.01.2019

SML/0222/2018  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 9 000,00 30.01.2019

SML/0223/2018  Duha Klub Dlažka 9 000,00 16.01.2019

SML/0224/2018  Duha Klub Dlažka 17 500,00 16.01.2019

SML/0225/2018  Duha Klub Dlažka 23 000,00 16.01.2019

 C E L K E M 12 420 000,00

SML/0226/2018  Mykologický spolek Přerov 6 000,00 18.01.2019

SML/0227/2018  KČT, odbor SK Přerov 4 500,00 22.01.2019

SML/0228/2018  "Moravský ornitologický spolek" 15 000,00 30.01.2019

SML/0229/2018  EDUCANOVA, z. s. 2 500,00 09.01.2019

SML/0230/2018  Tenisový klub Přerov, spolek 21 000,00 31.01.2019

SML/0231/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 3 500,00 14.11.2019

SML/0232/2018
 Junák - český skaut, středisko 
 Prof. Skoumala Přerov, z. s. 

12 000,00 30.01.2019

SML/0233/2018  Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přerov 17 000,00 21.01.2019

SML/0234/2018  Fyzická osoba (A. K.) 35 000,00 30.01.2019

SML/0235/2018  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 6 000,00 31.01.2019

SML/0236/2018  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 6 000,00 29.01.2019

SML/0237/2018  Duha Klub Rodinka 12 000,00 30.01.2019

SML/0238/2018  KLUBOUŠKO, o. s. 17 000,00 31.01.2019

SML/239/2018  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 9 000,00 31.01.2019

SML/0241/2018  Duha Klub Dlažka 46 000,00 16.01.2019

SML/0242/2018
 Junák - český skaut, středisko 
 Prof. Skoumala Přerov, z. s. 

23 000,00 30.01.2019

SML/0243/2018  Radioklub OK2KJU Přerov, pobočný spolek 5 000,00 28.01.2019

SML/0244/2018  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 11.01.2019

SML/0245/2018  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 500,00 11.01.2019

SML/0246/2018  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 000,00 11.01.2019

SML/0247/2018  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 11.01.2019

SML/0248/2018  Fyzická osoba (M. M.) 1 500,00 1 500,00

SML/0249/2018  Mykologický spolek Přerov 10 500,00 18.01.2019

Dotační program na podporu oblasti volného času

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno

dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno    názevčíslo sml.
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SML/0250/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 4 000,00 10.12.2018

SML/0251/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 6 500,00 10.12.2018

SML/0252/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 6 000,00 29.11.2018

SML/0253/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 5 000,00 13.07.2018

SML/0254/2018  NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka 23 000,00 12.11.2018

SML/0255/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 4 000,00 20.12.2018

SML/0256/2018  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 500,00 20.12.2018

SML/0257/2018  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 4 000,00 29.01.2019

SML/0258/2018  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 4 000,00 29.01.2019

SML/0259/2018  Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov 12 000,00 20.12.2018

SML/0260/2018  Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov 3 500,00 20.12.2018

SML/0261/2018  KLUBOUŠKO, o. s. 1 000,00 31.01.2019

SML/0263/2018  KLUBOUŠKO, o. s. 2 000,00 31.01.2019

SML/0264/2018
 SCHOLA education - zařízení pro další vzdělávání 
 pedagogických pracovníků a středisko služeb 
 školám, s. r. o. 

6 500,00 31.01.2019

SML/0265/2018
 SCHOLA education - zařízení pro další vzdělávání 
 pedagogických pracovníků a středisko služeb 
 školám, s. r. o. 

7 500,00 31.01.2019

 C E L K E M 356 500,00 1 500,00

SML/0794/2018  Fyzická osoba (J. T.) 78 000,00 11.01.2019

SML/1006/2018  NIGHT BIRDS – INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z. s. 30 000,00 29.01.2019

SML/1007/2018  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně z. s. 52 000,00 31.01.2019

SML/1010/2018  TK PRECHEZA Přerov z. s. 8 000 000,00 25.01.2019

SML/1243/2018  Česká federace mažoretkového sportu, z. s. 20 000,00 02.10.2018

SML/1244/2018  Fantasy Přerov z. s. 50 000,00 30.01.2019

SML/1632/2018  Fyzická osoba (V. K.) 25 000,00 28.11.2018

SML/1635/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 20 000,00 30.01.2019

SML/1636/2018  Veslařský klub Přerov, z. s. 200 000,00 31.01.2019

SML/1715/2018  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 52 000,00

 C E L K E M 8 527 000,00

 

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/0051/2018  DC 90 o. p. s. 3 000,00 29.01.2019

SML/0052/2018  Spolusetkávání Přerov, z. ú. 225 000,00 21.01.2019

SML/0053/2018  Domov Na zámečku Rokytnice, přísp. org. 12 000,00 30.01.2019

 Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých

 České republiky, zapsaný spolek

 Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých

 České republiky, zapsaný spolek

SML/0056/2018  Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 355 000,00 23.01.2019

SML/0057/2018  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 6 000,00 31.01.2019

SML/0058/2018  Středisko sociální prevence Olomouc, přísp. org. 10 000,00 17.01.2019

SML/0059/2018  Sdružení MOST K ŽIVOTU z. s. 70 000,00 28.01.2019

SML/0060/2018  Sdružení MOST K ŽIVOTU z. s. 80 000,00 28.01.2019

SML/0061/2018  Jdeme Autistům Naproti z. s. 3 000,00 05.10.2018

SML/0062/2018  Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 18 000,00 29.01.2019

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.

 přerovského regionu z. s.

SML/0064/2018  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 45 000,00 28.01.2019

SML/0065/2018  Armáda spásy v České republice, z. s. 335 000,00 29.01.2019

SML/0066/2018  Duševní zdraví, o. p. s. 150 000,00 31.01.2019

SML/0067/2018  Linka bezpečí, z. s. 3 000,00 14.01.2019

SML/0068/2018  Armáda spásy v České republice, z. s. 55 000,00 29.01.2019

SML/0069/2018  Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Př., přísp. org. 51 000,00 31.01.2019

SML/0070/2018  SOS dětské vesničky, z. s. 40 000,00 25.01.2019

SML/0071/2018  KAPPA-HELP, z. s. 60 000,00 29.01.2019

SML/0072/2018  KAPPA-HELP, z. s. 60 000,00 29.01.2019

SML/0073/2018  KAPPA-HELP, z. s. 55 000,00 29.01.2019

SML/0074/2018  KAPPA-HELP, z. s. 45 000,00 29.01.2019

SML/0075/2018  Člověk v tísni o. p. s. 25 000,00 29.01.2019

SML/0076/2018  Člověk v tísni o. p. s. 30 000,00 29.01.2019

SML/0077/2018  NADĚJE 3 000,00 14.01.2019

SML/0078/2018  Charita Prostějov 24 000,00 23.01.2019

SML/0079/2018  Oblastní charita Přerov 55 000,00 30.01.2019

SML/0080/2018  Oblastní charita Přerov 530 000,00 30.01.2019

SML/0081/2018  Oblastní charita Přerov 80 000,00 30.01.2019

SML/0082/2018  Oblastní charita Přerov 100 000,00 30.01.2019

SML/0083/2018  Oblastní charita Přerov 70 000,00 30.01.2019

SML/0084/2018  Jsme tady, o. p. s. 140 000,00 31.01.2019

SML/0085/2018  Maltézská pomoc, o. p. s. 80 000,00 31.01.2019

125 000,00 30.01.2019

Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno

35 000,00 29.01.2019

35 000,00 29.01.2019SML/0054/2018

SML/0063/2018

SML/0055/2018
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SML/0086/2018  Centrum Dominika Kokory, přísp. org. 21 000,00 22.01.2019

SML/0087/2018  Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdrav. post., p. o. 3 000,00 30.01.2019

SML/0088/2018  Andělé Stromu života zapsaný spolek 24 000,00 31.01.2019

SML/0089/2018  Andělé Stromu života zapsaný spolek 5 000,00 31.01.2019

SML/0276/2018  Unie ROSKA-reg.org. ROSKA PŘEROV, z. p. s. 6 000,00 16.10.2018

 Asociace rodičů a přátel zdrav.post.dětí v ČR, z. s.

 Klub KORÁLEK

SML/0278/2018  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 50 000,00 29.01.2019

SML/0279/2018  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 108 600,00 29.01.2019

SML/0280/2018  SNADNO z.s. Přerov 6 000,00  23.01.2019

SML/0281/2018  Dětský průvodce rozvodem, z. s. 40 000,00 14.01.2019

SML/0282/2018  Mamma HELP, z. s. 25 000,00 29.01.2019

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav.post.

 přerovského regionu z. s.

 pobočný spolek vozíčkáři Přerov

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov 2

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 okresní organizace Přerov

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov

SML/0302/2018  KLUB STOMIKŮ O. S. PŘEROV 6 000,00 29.01.2019

SML/0303/2018  Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 10 000,00 29.01.2019

 Andělé Stromu života pobočný spolek

 Moravskoslezský kraj

SML/0305/2018  Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Přerov 6 000,00 29.01.2019

SML/0306/2018  Duha Klub Rodinka 12 000,00 30.01.2019

SML/0307/2018  KROUŽEK-Spolek sluchově a komunikačně znevýh. 6 000,00 28.01.2019

SML/0308/2018  Maltézská pomoc, o. p. s. 35 000,00 31.01.2019

SML/0050/2018  Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov 175 000,00 28.01.2019

SML/0325/2018  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 9 000,00 06.12.2018

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.

 přerovského regionu z. s.

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.

 přerovského regionu z. s.

SML/0328/2018  TyfloCentrum Olomouc o. p. s. 15 000,00 28.01.2019

SML/0329/2018  Duševní zdraví, o. p. s. 10 000,00 31.01.2019

 

22.01.2019

31.01.2019

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

31.01.2019

23.01.2019

29.01.2019

22.01.2019

28.01.2019

vyúčtování 
podáno dne

6 000,00

30.01.2019

25 000,00

5 000,00 30.01.2019

6 000,00

5 000,00

vrácenočíslo sml.     název dotace celkem

SML/0326/2018

SML/0327/2018

SML/0286/2018

SML/0284/2018

SML/0283/2018

SML/0277/2018

SML/0289/2018

SML/0291/2018

SML/0304/2018

– 114 –



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018
________________________________________________________________________________________________________________________

SML/0330/2018  KAPPA-HELP, z. s. 20 000,00 29.01.2019

SML/0331/2018  KAPPA-HELP, z. s. 35 000,00 29.01.2019

SML/0332/2018  KAPPA-HELP, z. s. 45 000,00 29.01.2019

SML/0333/2018  Člověk v tísni, o. p. s. 35 000,00 29.01.2019

SML/0334/2018  Oblastní charita Přerov 90 000,00 30.01.2019

SML/0335/2018  Jsme tady, o. p. s. 10 000,00 31.01.2019

 C E L K E M 3 891 600,00

SML/0678/2018  P - centrum, spolek 50 000,00 25.01.2019

SML/0681/2018  Sociální služby města Kroměříže, příspěvková org. 6 000,00 30.11.2018

SML/0906/2018  Nejste sami - mobilní hospic, z. ú. 5 000,00 21.01.2019

 C E L K E M 61 000,00

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

– 115 –



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 
 

– 116 –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oddělení 
oddělení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu byl členěn na 4 oddělení, 
v nichž bylo zařazeno celkem 64 zaměstnanců, 
včetně vedoucí odboru. K nárůstu pracovníků oproti 
roku 2017 došlo na oddělení dopravně správních 
agend, úseku dopravních přestupků, z důvodu pro-
jednávání přestupků z radarového měření rychlosti 
oznámených Městskou policií Přerov. Odbor vyko-
nává především státní správu, částečně i samos-
právné činnosti. Orientován je zejména na zajištění 
služeb pro občany, jako např. výstupy z Czech 
Pointu (ověřený výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku 
trestů, z bodového systému hodnocení řidičů atd.), 
ověřování listin a podpisů, vydávání občanských 
průkazů, cestovních a matričních dokladů, řidič-
ských průkazů, vedení registru řidičů, vydávání 
živnostenských oprávnění. Dále projednává pře-
stupky, a to jak dopravní, tak proti majetku, občan-
skému soužití a veřejnému pořádku.  

Oddělení evidenčně správních agend a matriky 
 
� zabezpečovalo komplexní výkon státní správy 

v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů 
(OP) a cestovních dokladů (CD),  

� 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 

(64) 

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    
(27) 

oddělení 
 obecní živnostenský 

úřad 
 

Sídlo: Smetanova 7 
(10) 

oddělení 
 přestupků 

 
 

Sídlo: Smetanova 7          
(9) 
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Na pracovišti OP a CD došlo od 01.07.2018 ke změ-
nám vyplývajícím z legislativních úprav. Všechny 
od této doby vydávané OP se strojově čitelnými 
údaji již obsahují kontaktní elektronický čip, jehož 
aktivace při převzetí umožní držiteli zaručené proka-
zování totožnosti, tzv. elektronickou identifikaci, při 
využívání služeb veřejné správy. Aktivaci čipu obča-
né při převzetí OP nemusejí provádět, není povinná, 
lze ji provést v případě potřeby kdykoliv později.  
K 30.06.2018 bylo zrušeno vydávání OP bez stro-
jově čitelných údajů, tzv. „rychlovek“ s platností 
1 měsíc, které se vydávaly na počkání z důvodu 
ztráty, odcizení, poškození, zničení či zneplatnění 
OP po zrušení trvalého pobytu. OP bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1 měsíc byly vydávány 
pouze v souvislosti s výkonem volebního práva.  
Od 01.07.2018 nastala výrazná změna ve lhůtách 
vydávaných OP i cestovních pasů (CP). Standardní 
lhůta do 30 dnů zůstala a nově si občan může za 
vyšší správní poplatek požádat o vydání OP nebo CP 
ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dnů (Blesk) 
nebo v pracovních dnech do 24 hodin (Superblesk). 
OP i CP ve zkrácené lhůtě bylo možné od tohoto 
data vyřídit také na pracovišti Ministerstva vnitra ČR 
v Praze. Nově mohou občané při podání žádostí 
o tyto doklady sdělit své telefonní číslo či e-mail, na 
které je jim prostřednictvím informačního systému 
zasíláno sdělení, že mají svůj doklad připraven 
k převzetí. Pracoviště OP a CD si i v roce 2018 drželo 
dobrý průměr čekací doby (cca 6 minut) při odbavo-
vání občanů při vyřizování osobních dokladů. 
 

 

Pracoviště OP provozuje mobilní pracoviště (off-line 
procesy), které zabezpečuje nabírání žádostí o OP 
u imobilních občanů a také pro následné předání 
vyhotovených OP těmto občanům. V roce 2018 bylo 
uskutečněno 56 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 224 vyhotovených OP. Také 
pracovištěm ohlašovny pobytu bylo v roce 2018 
uskutečněno 19 výjezdů k těmto občanům z důvodů 
provedení legalizace (ověření pravosti podpisu) nebo 
změny trvalého pobytu. 
Pracovnice oddělení se v roce 2018 velkou měrou 
podílely na přípravě a průběhu voleb do zastupitel-
stev obcí. Pracoviště OP mělo po dobu voleb službu 

k případnému vydávání OP pro občany, kteří chtěli 
uplatnit volební právo a zjistili, že jejich OP je již 
neplatný nebo došlo k jeho ztrátě či odcizení. 
V některých obcích našeho správního obvodu, které 
spadají do senátního obvodu č. 62, byla držena 
pohotovost i pro druhé kolo voleb do Senátu PČR. 
Pracoviště ohlašovny aktualizovalo volební seznamy, 
do dodatku ze stálého seznamu voličů dopisovalo na 
žádost občany EU s trvalým pobytem (TP) na území 
Přerova a zajišťovalo službu ve dny voleb.  
Pracoviště matriky zabezpečovalo po volbách pro 
členy Zastupitelstva města Přerova, pověřené Radou 
města Přerova k oddávání, předání materiálů ke 
svatebním obřadům a praktické zaškolování.  
 
Za období roku 2018 bylo oddělením evidenčně 
správních agend a matriky vydáno dokumentů podle 
druhu a jednotlivých pracovišť:  
 

ROK 2017 2018 

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 
dokladů a evidence obyvatel: 

počet přijatých žádostí o vydání OP 11 073 9 277 

z toho Blesk/Superblesk - 199/31 

žádosti cizích úřadů 35 22 

počet vydaných OP se strojově 
čitelnými údaji 

11 735 10 113 
 

počet vydaných OP bez strojově 
čitelných údajů 

358 231 

počet skartovaných OP 10 528 8 902 

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 124 1 221 

počet projednaných přestupků 1 296 1 567 

z toho: v blokovém řízení 311 227 

 vydání bloku na místě 
            nezaplaceného 

75 71 

            napomenutím 1 019 1 269 

počet přestupků postoupených 
na oddělení přestupků 

153 115 

počet vydaných potvrzení o OP  2 477 2 315 

počet provedených změn v evidenci 
obyvatel 

291 215 

poskytnutí údajů z informačního 
systému 

3 752 6 569 

přijaté žádosti o vydání CP 5 333 4 370 

z toho: žádosti o vydání ve zkrácené 
lhůtě (do 30.06.2018) 

126 44 

           Blesk/Superblesk  
           (od 01.07.2018) 

- 65/7 

vydané CP 5 391 4 450 

počet skartovaných CP 4 823 3 656 

přijato oznámení ztrát, odcizení CP 257 312 

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu 

vydáno potvrzení o změně TP 1 205 1 164 

oznámení vlastníkům objektů o změ-
ně v počtu osob přihlášených k TP 

352 392 

podáno žádostí o zrušení údaje 
o místu TP 

157 186 

vydáno výpisů evidence obyvatel 101 54 

počet provedených změn v evidenci  3 624 3 546 
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hlášení doručovací adresy 36 56 

hlášení ukončení TP na území ČR 22 10 

ověřování podpisů - legalizace 1 643 1 340 

ověřování listin - vidimace 670 661 

vydávání ověřených výstupů 
z informačních systémů veřejné 
správy (Czech Point) 

  

výpisy z katastru nemovitostí 127 57 

výpisy z obchodního rejstříku 118 81 

výpisy z rejstříku trestů 299 277 

výpisy z živnostenského rejstříku 37 28 

výpisy z registru řidičů 7 4 

výpisy z registru kvalifikovaných 
dodavatelů 

0 1 

výpis z registru autovraky 0 0 
výpis z insolvenčního rejstříku 1 0 

konverze dokumentů na žádost 166 225 
konverze dokumentů z moci úřední 353 375 

žádost o zřízení datové schránky 8 10 
oznámení o zneplatnění přístupových 
údajů a vydání nových 

8 15 

výpisy ze základních registrů  35 3 
počet vydaných veřejných listin 
o identifikaci  

12 10 

Pracoviště matriky 

počet zápisů v knize narozených 842 783 

počet zápisů v knize manželství 156 152 

z toho: církevních/s cizinci 4/12 13/6 

počet zápisů v knize úmrtí 623 682 

vyhotoveno duplikátů matričních 
dokladů 

1 363 1 526 

z toho: pro tuzemsko/pro cizinu 1 281/82 1 461/65 

změny v matričních zápisech (určení 
a popření otcovství, osvojení, změny 
jména a příjmení, rozvody, opravy) 

 
464 

 
504 

povolení změny jména a příjmení 15 27 

zpětvzetí příjmení po rozvodu 11 8 

příjmení žen v mužském tvaru 25 19 

volba druhého jména, volba jiného 
jména osvojenci 

3 6/1 

vydáno osvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství 
v cizině nebo s cizincem 

15 21 

osvědčení k církevnímu sňatku 4 15 

prominutí dokladů k uzavření 
manželství 

8 7 

povolení uzavřít manželství na jiném 
vhodném místě nebo mimo stanove-
nou dobu 

8 21 

počet provedených vyšších ověření 
dokladů pro cizinu 

- 1 

podklady pro zápis do zvláštní 
matriky Brno 

24 15 

zápisy určení otcovství 298 268 

z toho: před narozením/po narození 220/78 211/57 

ověření podpisů – legalizace  224 165 

ověřování listin – vidimace 92 85 
počet vydaných veřejných listin 
o identifikaci 

17 0 

počet vydaných ověřených výstupů 
z inf. systému veřejné správy  

17 8 

nahlížení do matričních knih 27 42 
doslovné výpisy z matričních knih 31 27 

 

Počty ověřování pro MMPr 2017 2018 

legalizace 2 006 1 568 

vidimace 840 808 
 

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:                                               2 773 335,00 Kč 
% plnění:                                                      92,4 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)   
 

Rozpočet původní:                                 70 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč 
Plnění:                                                    79 859,73 Kč 
% plnění:                                                     114,1 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-
vání aj.)   
 

Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 
Plnění:                                                      1 334,00 Kč 
% plnění:                                                       66,7 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                                 70 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               70 000,00 Kč 
Plnění:                                                    68 787,00 Kč 
% plnění:                                                       98,3   
 
Výdajová část rozpočtu  
 

Činnost místní správy  
 

Rozpočet původní:                                 17 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               17 000,00 Kč 
Čerpání:                                                   2 050,00 Kč 
% čerpání:                                                     12,1   
 
Jednalo se o finanční prostředky vydané na výstupy 
z katastru nemovitostí (Czech Point), který 1 x za 3 

měsíce fakturuje městu za každý vydaný výpis 50 Kč.  
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Oddělení přestupků  
 

� komplexně zajišťovalo výkon státní správy na 
úseku přestupků v souladu se zákonem ČNR 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů (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 2018 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 (OPP) a agenda související s vyřizo-
váním oznamovaných shromáždění dle zákona o prá-
vu shromažďovacím. V roce 2018 bylo oznámeno 
20 shromáždění.  
V roce 2018 došlo oproti předchozím rokům k ná-
růstu přestupků dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2017 
oddělení projednávalo 4 přestupky, v roce 2018 se 
jednalo o 57 přestupků dle uvedeného zákona.  
 
Přehled úkonů v agendě přestupků  
 

ROK 2017 2018 

počet došlých oznámení 
o přestupku  

1 639 1 678 

porušení OZV města       27 45 
přestupky proti:   
- veřejnému pořádku 71 69 

- občanskému soužití 385 967 

- majetku  281 278 
- ostatní přestupky 289 319 

uloženo na pokutách Kč    577 000 541 000 

z toho: zaplaceno v blokovém 
      řízení/příkazem na místě/Kč 

   53 500 42 900 

Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších 
oprávněných orgánů, byly zpracovávány a vyhoto-
vovány zprávy o občanech.   
 

ROK 2017 2018 

zpracováno zpráv o občanech pro 
potřeby orgánů činných v trestním řízení 

1 699 1 644 

zpracováno zpráv o občanech – 
vyjádření k žádosti o zbrojní průkaz 

463 296 

zpracováno zpráv o občanech – obecní 
byty 

148 221 

 
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 2018 byl v 1 případě trest 
vykonáván odsouzeným pro místní část Penčice. Dále 
byla uzavřena dohoda o výkonu trestu OPP pro 
místní výbor v Čekyni (tato osoba však s výkonem 
trestu vůbec nezapočala, proto byl podán návrh na 
přeměnu trestu). Celkem: 
� 5 osob nezapočalo s výkonem trestu OPP (z toho 

1 osoba z důvodu dlouhodobé pracovní neschop-
nosti), 

� 2 osobám trest zrušen uložením souhrnného trestu,  
� 1 osobě změněno usnesením okresního soudu 

místo výkonu trestu, 
� u 6 odsouzených podán návrh k okresnímu soudu 

na přeměnu trestu, kdy řízení nebylo v roce 2018 
pravomocně ukončeno, 

� 2 odsouzeným změněn soudem trest na nepod-
míněný, 

 

ROK 2017 2018 

počet soudem uložených trestů       
k odpracování/počet hodin 

29/5 850 13/2 110 

z toho: trest zcela odpracovalo 
           osob/odprac. hodin 

9/1 290 6/820 

            trest započalo a  nedokon- 
            čilo osob/odprac. hodin. 

8/807 3/88 

k 31.12. trest odpracovávalo 
osob/celkem odprac. hodin 

6/403 3/88 

z předchozího roku trest 
odpracovalo osob/odprac. hodin 

5/267 6/662,5 

celkem odpracováno hodin 2 853 1 570,5 

 
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:                                                    11 550,00 Kč 
% plnění:                                                           -   
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Sankční platby  
 
Rozpočet původní:                               480 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             480 000,00 Kč 
Plnění:                                                  445 180,00 Kč 
% plnění:                                                       92,7   
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 
Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč 
Plnění:                                                    71 074,00 Kč 
% plnění:                                                     118,5   
 
Příjmovou část rozpočtu tvořily stálé platby od obcí 
za uzavřené veřejnoprávní smlouvy k projednávání 
přestupků, uhrazené platby za uložené pokuty a ná-
hrady nákladů řízení za spáchané přestupky. Příjmy 
byly naplněny, ač u uložených pokut a náhrady 
nákladů řízení je plnění závislé i od vymahatelnosti 
uložené sankce, s ohledem na možnou dobu vyma-
hatelnosti dle daňového řádu.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Činnost místní správy   
 
Rozpočet původní:                                 16 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               22 100,00 Kč 
Čerpání:                                                   6 650,00 Kč 
% čerpání:                                                     44,3   
 
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, 
zákona o pozemních komunikacích, zákona o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákona 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, zákona o silniční dopravě a zákona 
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel. 

 
V roce 2018 došlo k velmi výraznému nárůstu počtu 
došlých oznámení, přičemž z tohoto počtu tvoří větší 
část oznámení přestupků spočívajících v nedovole-
ném způsobu zastavení a stání. S tím pak přímo 
souvisí zvýšený počet odložených případů oproti 
roku 2017. Mírný pokles je pak u počtu případů 
vyřešených příkazem na místě, naopak prudký 
nárůst můžeme sledovat v počtu případů vyřešených 
v příkazním řízení. Ten je způsoben tím, že se vy-
užívá rozhodování formou příkazu, jakožto zvlášt-
ního typu rozhodnutí, neboť příkazem lze uložit 
správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, 
nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Jde 
o výrazný posun, neboť předchozí právní úprava 
neumožňovala, resp. neznala možnost uložit formou 

příkazu zákaz činnosti, který se právě u přestupků 
projednávaných podle zákona o silničním provozu 
(zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motoro-
vých vozidel) ukládá. V tomto počtu případů jsou 
zahrnuty i vydané příkazy provozovatelům vozidel 
za přestupky, pokud se jedná o neoprávněné zasta-
vení nebo stání, které nastupuje, není-li určená částka 
ve výzvě provozovateli vozidla uhrazena ve stano-
vené lhůtě, anebo nejsou sděleny údaje o totožnosti 
řidiče vozidla v době spáchání přestupku.   
Úsek agendy dopravních přestupků vede na základě 
oznámení o zadržení řidičského průkazu (ŘP) správní 
řízení o zadržení ŘP do doby pravomocného rozhod-
nutí o přestupku nebo o trestném činu. Z celkového 
počtu 77 přijatých oznámení o zadržení ŘP, se pouze 
v 9 případech o jeho zadržení nerozhodovalo a zadr-
žený ŘP byl vrácen jeho držiteli. 
 

Přehled úkonů agendy dopravních přestupků a správ-
ních deliktů:  
 

ROK 2017 2018 

počet došlých oznámení 1 756 2 641 
usnesení o postoupení 
přestupkové věci 

34 35 

záznam o odložení věci 1 015 1 715 
blokové řízení/příkaz na místě 149 123 
příkazní řízení 139 519 
správní řízení – rozhodnutí 
uložením sankce 

250 206 

správní řízení – rozhodnutí 
o zastavení řízení 

22 39 

rozhodnutí o upuštění od zbytku 
sankce zákazu řízení všech moto-
rových vozidel a o vrácení řidič-
ských oprávnění (ŘO) 

232 225* 

rozhodnutí o zrušení podmínění 
ŘO, o podmínění ŘO a o odnětí 
podmínění ŘO 

238 241** 

rozhodnutí o zadržení ŘP  88 68 
výzva k vyzvednutí ŘP pro 
nezahájené řízení 

4 9 

odpovědi na žádosti pojišťoven 59 88 
Různé – odpovědi institucím, 
soudům 

34 46 

uloženo na pokutách Kč 2 561 100 3 917 150 

z toho: zaplaceno v blokovém  
            řízení Kč 

30 100 71 600 

*z toho bylo 16 rozhodnutí vydáno na úseku registru řidičů 
**z toho bylo 99 rozhodnutí vydáno na úseku registru řidičů   

V roce 2018 byly ve třech místních částech města 
Přerova (Lověšice, Kozlovice a Lýsky) nainstalovány 

silniční rychloměry RAMER10 T (radary). V souvis-
losti se zavedením radarového měření rychlosti bylo 
přijato 6 nových zaměstnanců. Radarové měření 
bylo zahájeno 01.10.2018, přičemž k 31.12.2018 bylo 
zaevidováno 8 039 přestupků. Z tohoto počtu bylo 
nejvíce zaznamenáno překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti v obci o méně než 20 km/h v Lýskách 
(4 928 případů) a naopak nejméně zaznamenáno 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 
km/h a více v Kozlovicích (2 případy).  
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Přehled úkonů agendy dopravních přestupků 
(RADARY)  
 

ROK 2018* 

počet přestupků 8 039 
usnesení o odložení věci /zaplaceno/ 6 056 

k odložení - ostatní 18 
k odložení - zaplacení 32 
vyřízeno příkaz na místě 24 

příkazní řízení 17 

*data za období 01.10.-31.12.2018 
 

 
 

Na oddělení je veden registr řidičů a ŘO, ze kterého 
jsou vydávána data. Na tomto úseku jsou vydávány 
a vyměňovány ŘP a mezinárodní ŘP, zaznamená-
vána profesní způsobilost řidiče, vydáván průkaz 
profesní způsobilosti řidiče a vydávány paměťové 
karty. S agendou registru řidičů je spojeno i vedení 
bodového hodnocení řidiče (záznam bodů za spá-
chaný dopravní přestupek, odečítání bodů) a vedení 
správního řízení o námitkách proti záznamu bodů. 
Celkem bylo vedeno 11 námitkových řízení.  
V registru řidičů bylo vedeno: 
� 61 962 řidičů, 
� 272 cizích (cizinců s českým ŘP),  
� 3 780 neřidičů,  
� 3 558 vlastníků profesní způsobilosti řidiče. 
 
V roce 2018 proběhla velká výměna ŘP se záznamem 
profesní způsobilosti řidiče a digitálních karet řidičů 
u řidičů profesionálů, u kterých uplynula 5letá lhůta 
pro jejich výměnu. Registr řidičů vydal v infor-
mačním systému digitální tachograf celkem 2 210 
paměťových karet.  
Vyhláškou č. 456/2017 Sb., kterou byla novelizována 
vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech 
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 
došlo od 01.01.2018 ke změně vzoru mezinárodních 
ŘP (Vídeň 1968).  
Vyhláškou č. 37/2018 Sb., byla s účinností od 
22.03.2018 novelizována vyhláška č. 277/2004 Sb., 
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení moto-
rových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského 
potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž 
se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla 
připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdra-
votní způsobilosti k řízení motorových vozidel). 
Změny se týkají přílohy č. 3, která obsahuje nemoci, 

vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují 
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. 
Zákonem č. 199/2017 Sb., byl novelizován zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
(účinnost od 01.07.2018), čímž došlo k částečnému 
rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy 
řidičů a zavedení digitalizace fotografií a podpisu při 
podání žádosti o vydání ŘP. 
Změny, související s přechodem na nové procesy, si 
vyžádaly rozsáhlé zásahy do informačního systému 
Centrální registr řidičů, Digitální tachograf a výroby 
dokladů. Dále bylo v průběhu 2. pololetí provedeno 
několik úprav v Informačním systému digitálního 
tachografu formou tzv. „Balíčků 1, 2, 3, kterými 
byla nastavena optimalizace některých funkcionalit. 
Zákonem č. 193/2018 Sb., byl novelizován zákon 
o silničním provozu (účinnost od 01.10.2018) týka-
jící se postupu správního orgánu při zadržení ŘP.  
 

Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO 
 

ROK 2017 2018 

udělení, rozšíření ŘO 2 649 2 804 
vydání mezinárodních ŘP 347 419 
vydání nových ŘP 6 871 7 356 
vydání průkazů profesní způsobilosti 
řidiče 

3 3 

vydání paměťových karet 325 2 210 
zaevidování přestupků a přečinů 3 008 2 936 
výdej dat z registru řidičů 1 657 1 321 

 

 
 

Od 01.07.2018 byl zaveden nový systém pohybu 
evidenčních karet řidiče. Byl využit systém Centra 
služeb pro silniční dopravu, a to je využití „červe-
ných beden“ přes Státní tiskárnu cenin. 
Na úseku registru silničních vozidel jsou přidělovány 
silničním motorovým vozidlům registrační značky 

(RZ), vydávána osvědčení o registraci a technický 
průkaz (přihlášení nového vozidla, ojetého vozidla, 
změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla).  
Od 01.10.2018 došlo k změně lhůt pro provádění 
pravidelných technických prohlídek podle kategorie 
vozidel (novelizace zákona č. 56/2001 Sb.). Z tohoto 
důvodu se provádí, na základě žádosti vlastníka 
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vozidla, prodloužení lhůty technické prohlídky 
(hlavně u vozidel kategorie L – motocykl).  
Nadále jsou v registru vozidel postupně doplňovány 
zjištěné chybějící nebo neúplné informace, jež nebyly 
vůbec nebo chybně převedeny z předchozího pro-
gramu při přechodu na nový centrální registr vozidel 
v roce 2012. 
 

Počet úkonů na úseku registru vozidel 

ROK 2017 2018 

schválení technické způsobilosti – 
individuální dovoz 

949 924 

stavby, přestavby 29 8 
znovuobnovení původního VIN 
vozidla 

42 8 

1. evidování vozidla v ČR 3 292 2 973 
zánik vozidla 1 252 1 210 
vývoz do zahraničí 228 196 
dědictví 202 176 
změna barvy vozidla 146 50 
změna vlastníka 179 161 
výměna SPZ a druhu SPZ 484 379 
technická prohlídka 1 009 1 146 
blokace 169 203 
vybavení/nestandardní provedení 830 819 
výměna technického průkazu 409 405 
oprava v záznamu vozidla 6 999 7 643 
znovuzaevidování  7 14 
osvědčení o registraci 889 812 
odhlášení dle 1999/37/ES 1 098 792 
vyřazení z provozu 737 877 
ukončení vyřazení z provozu 436 430 
změna registračního místa 511 586 
změna vlastníka a provozovatele 4 131 4 375 
RZ na přání 27 19 
různé např. dožádání státních 
institucí 

1 510 1 680 
 

Oddělení z hlediska samosprávy komplexně řeší 
problematiku veřejné dopravy. Zajišťuje agendy 
městské autobusové dopravy (MAD), provoz Cyklo-
busu Bečva a ve věci dopravní obslužnosti Olomouc-
kého kraje, tzv. příměstské dopravy, spolupracuje 

s Koordinátorem integrovaného systému Olomouc-
kého kraje (KIDSOK) a Krajským úřadem Olomouc-
kého kraje, provádí zálohové platby na kompenzaci 
MAD a Cyklobusu Bečva, poskytuje finanční příspě-
vek na příměstské linky, provádí kontrolu výdajů 
dopravců a roční zúčtování nákladů, tržeb a poskyt-
nutých záloh. Ze strany KIDSOK došlo od 01.01.2018 

k výrazným změnám v provozu příměstských linek. 
Oddělení se také podílelo na řešení velkého počtu 
připomínek ze stran cestujících k řádnému zajištění 
dopravní obslužnosti místních částí.  
V roce 2018 byl zpracován materiál do Rady města 
Přerova, který se týkal zavedení slev ve výši 75 % 
z plné ceny jízdného v MAD Přerov pro děti a mládež 
(6-18 let), studenty (18-26 let) a seniory nad 65 let. 

V souvislosti se zřízením nové autobusové zastávky 
na ulici Sportovní v Přerově II-Předmostí, byly vy-
dány nové licence a jízdní řády pro linky obsluhující 
tuto zastávku.  
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. V rámci státního odborného dozoru bylo 
provedeno 14 kontrol vozidel taxislužby, 3 kontroly 
autobusů zajišťujících provoz MAD a 2 kontroly 
stanic měření emisí. 
 

 
 

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu, agendy 
SME a samosprávy oddělení dopravně správních 
agend 

ROK 2017 2018 

vystavení průkazů řidičů taxislužby 22 42 

zařazení vozidel taxislužby do evidence 15 27 

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 9 17 

stanice měření emisí 3 3 

jízdní řády MAD 22 27 

licence MAD 19 5 

osvědčení MAD 2 2 

zkoušky taxislužby – odzkoušení uchazeči 28 32 

zkoušky taxislužby – vydaných osvědčení 27 20 
 

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 74 případech vydána 
formou opatření obecné povahy. Z celkového počtu 
116 stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích se 8 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-
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časného zákazu stání/zastavení silničních vozidel na 
pozemních komunikacích vydávaného formou opa-
tření obecné povahy byl užit v 81 případech.  
Významnou akcí byla přechodná úprava provozu 
kvůli realizaci stavební akce "Rekonstrukce parovodu 
na horkovod (etapy I., II.)“ a s tím spojená velká 
dopravní omezení v termínu od 4-9/2018 – uzavírka 
na území města Přerova ulice Husova, Tovární. Na 
území města byly dále realizovány zásadní uzavírky 
ulic Kozlovská, Čechova, Petřivalského a Kratochví-
lova, a to z důvodu realizace příslušných akcí.  
Proběhlo rovněž několik akcí, které významně ovliv-
nily dopravní situaci v celém správním obvodu, 
např. „I/55 Přerov – ulice 9. května", oprava komu-
nikace“, „Přerov – Tyršův most, oprava reklamačních 
závad“, „Přerov – převedení části odpadních vod ze 
sběrače Z“.  
Probíhaly i dlouhodobé uzavírky krajských silnic 
z důvodu realizace stavby „II/367 Polkovice – oprava 

vozovky“, „Kanalizace a ČOV Kokory“ – uzavírka 
III/0553, „Oprava III/4368 Tršice – Lazníky, „Oprava 
kanalizace v obci Pavlovice u Přerova“ a pokračující 
uzavírky v souvislosti s výstavbou dálnice „D1 0137 
Přerov – Lipník“ - přeložky.   
 
Počet úkonů silničního správního úřadu:  
 

ROK 2017 2018 

stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

111  116  

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

168  178  

výjimky z místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

42  16  

zvláštní užívání pozemních 
komunikací 

414 379 

uzavírky, objížďky 89 90 

koordinovaná stanoviska 689 719 

vydaná vyjádření 32 28 

 
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 listo-
padu absolvovali zkušební komisaři povinná týdenní 
zdokonalovací školení v Pardubicích a Brně. 
 
Počet provedených zkoušek a rozhodnutí: 
 

ROK 2017 2018 

zkoušky uchazečů o ŘO 649 622 

zkoušky z odborné způsobilosti 38 31 

zkoušky z profesní způsobilosti 85 27 

opakovaná zkouška o ŘO 697 791 

rozhodnutí o změně v registraci AŠ 25 22 

 

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:                                                  726 000,00 Kč 
% plnění:                                                     103,7   
 
Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                            6 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          6 000 000,00 Kč 
Plnění:                                               7 992 350,00 Kč 
% plnění:                                                     133,2   
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 
Rozpočet původní:                            1 800 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          3 800 000,00 Kč 
Plnění:                                               7 296 188,99 Kč 
% plnění:                                                      192,0   
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                               200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč 
Plnění:                                                  240 021,58 Kč 
% plnění:                                                      120,0   
 
V průběhu roku byly rovnoměrně plněny všechny 
plánované příjmy a v celkovém objemu byly oproti 
plánovanému rozpočtu výrazně překročeny.  
 
Výdajová část rozpočtu  
 
Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na 
ODO)  
 
Rozpočet původní:                            3 086 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          3 066 000,00 Kč 
Čerpání:                                            3 065 370,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0   
 

 
 
Dopravní obslužnost (úhrada kompenzace MAD, 
kompenzace KIDSOK, cyklobus) 
 
Rozpočet původní:                          30 550 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        31 070 000,00 Kč 
Čerpání:                                          31 064 173,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0   
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Největším výdajem bylo zajištění dopravní obsluž-
nosti města Přerova a jeho místních částí autobusy 

MAD. Dopravci byly hrazeny měsíční zálohy a dle 
uskutečněného dopravního výkonu tyto čtvrtletně 
vyúčtovávány. Příspěvek, hrazený Olomouckému 
kraji prostřednictvím KIDSOK, na příměstskou 
dopravu byl čerpán průběžně a dle uzavřené smlouvy 
hrazen ve čtvrtletních splátkách. 
 
Bezpečnost silničního provozu 
 
Rozpočet původní:                               103 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             115 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 43 399,00 Kč 
% čerpání:                                                     37,7   
 
Jednalo se o výdaje za nájemné hrazené za pronájem 
plochy v objektu bývalého ČSAD pro praktické 
zkoušky uchazečů o ŘO (motocykly) a úhrady za 
znalecké posudky v rámci přestupkového řízení.  
 
Oddělení obecní živnostenský úřad 
 

� vykonávalo státní správu v souladu se zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., 
o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. zajišťování veškeré agendy pro ohla-
šovací živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané 
a koncesované, a to na území města Přerova a dal-
ších 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 IMIS (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 (ČOI). 

V registrační činnosti došlo již v roce 2017 k zasta-
vení dlouhodobého trendu předchozích let, kdy 
docházelo  sice k mírnému, ale soustavnému poklesu 

celkového počtu podnikatelů se sídlem ve správním 
obvodu zdejšího obecního živnostenského úřadu. 
V roce 2018 se opět navýšil jejich počet, a to na 
13 925 evidovaných podnikatelů (+190), za součas-
ného zvýšení počtu živnostenských oprávnění (ŽO), 
kterých zdejší úřad evidoval ke konci roku celkem 
21 033 (+503). Oddělení však také zpracovává podá-
ní „cizích“ podnikatelů, tedy podnikatelů se sídlem 
mimo jeho správní obvod, neboť místní příslušnost 
podnikatele pro ohlášení živností a jejich změn není 
stanovena. V oblasti evidence živnostenského rejstří-
ku (ŽR) bylo mimo běžnou registrační činnost prově-
řeno a zpracováno v informačním systému registru 
živnostenského podnikání celkem 3 262 avíz o změ-
nách údajů fyzických a právnických osob z jiných 
rejstříků (veřejný; insolvenční; registr obyvatel; 
registr územní identifikace adres a nemovitostí).  
Kontrolní činnost byla i v tomto roce negativně 
ovlivněna generační obměnou pracovníků na oddě-
lení. Počet kontrolních šetření se sice oproti roku 
2017 zvýšil o 39 (celkem 258), ale počet kontrol 
s vyhotovením protokolu klesl. Vlastní kontrolní čin-
nost byla zaměřena zejména na kontrolu dodržování 
povinností stanovených podnikateli živnostenským 

zákonem, současně však byla kontrolována i vybraná 
ustanovení dalších zvláštních právních předpisů 
vztahujících se k podnikání.  
V rámci systému „Spotřebitelský ombudsman“, který 
zavedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s cílem 
pomoci spotřebitelům poškozeným praktikami někte-
rých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv 
mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání, byla 
neformální pomoc poskytnuta pouze 5 spotřebitelům.  
 

Podnikání podle živnostenského zákona  
 

Přehled vydaných dokumentů 

ROK 2017 2018 
výpis ze ŽR jako průkaz ŽO  1 259 1 169 
rozhodnutí o udělení koncese 111 101 
rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní 
žádost 

316 243 

rozhodnutí o zrušení ŽO 37 31 
rozhodnutí o změně koncese  17 18 

rozhodnutí o pozastavení provozování 
živnosti aj. 

7 8 

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 602 451 
vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR 190 173 

vyrozumění o pokračování provozování 
živnosti  

244 2 304 

vyrozumění o přerušení provozování 
živnosti 

923 773 

vyrozumění o shromáždění podkladů 
pro rozhodnutí aj. 

59 49 

vyrozumění o zápisu adresy pro 
vypořádání závazků 

344 2 274 

výzva dle § 57 odst. 2 živnosten. zákona 11 14 
výpis ze ŽR 138 165 
potvrzení o neexistenci/existenci zápisu 
v rejstříku 

290/18 287/20 
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žádost o stanovisko ke 
koncesi/stanovisko ke změně koncese 

30/8 42/9 

oznámení o zahájení kontroly aj. 151 161 
oznámení příslušným úřadům 589 593 
předání údajů JRF (jednotný registrační 
formulář) příslušnému orgánu 

181 130 

 

Celkový počet podnikatelů s platným ŽO k datu 
31.12.2018 činil 13 925, z toho: 
� českých fyzických osob                              11 744 
� českých právnických osob                            1 937 
� zahraničních fyzických osob s org. složkou        2 
� zahraničních fyzických osob                           236 
� zahraničních právnických osob                           6 
Počet podnikajících fyzických osob se zvýšil oproti 
předcházejícímu roku o 195 osob, když nově se jich 
zaregistrovalo 372. Poslední ŽO zaniklo 47 osobám 
a další změny v počtu těchto podnikatelů byly způ-
sobeny přesunem adresy sídla podnikající fyzické 
osoby.  
Počet podnikajících právnických osob se snížil o 5 
osob, když nově své první ŽO zaregistrovalo 106 
osob. Poslední ŽO zaniklo 33 osobám a  další změny 
v počtu těchto podnikatelů byly způsobeny přesuny 
adresy sídla správního obvodu jiného obecního 
živnostenského úřadu.  
 
Celkový počet ŽO podle druhů živností a subjektů 
k 31.12.2018: 
 

živnosti fyzické 
osoby 

právnické 
osoby 

celkem 

volné     9 542 1 887 11 429 
řemeslné 5 210 1 075 6 285 
vázané 1 164 470 1 634 
koncesované 1 183 502 1 685 

 
Kontrolní činnost 
 

Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna 
v souladu s právními předpisy, za zjištění porušení 
právních předpisů byly ukládány sankce. Uskuteč-
něno bylo 258 kontrolních šetření, z toho 112 proto-
kolů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolní řád), uloženo 51 sankcí, z toho 25 příkazem na 
místě. 
 

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 31.12.2018 
bylo v evidenci: 
� českých fyzických osob                                   347 
� zahraniční fyzická osoba                                     1 
� právnických osob                                               60 
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 2018 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:                                                  600 715,00 Kč 
% plnění:                                                     100,1   
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 
Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 
Plnění:                                                    77 900,00 Kč 
% plnění:                                                       194,8   
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)  
 
Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč 
Plnění:                                                    21 112,00 Kč 
% plnění:                                                       140,7   
 
 
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 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:                             1 800 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           1 800 000,00 Kč 
Plnění:                                                1 996 350,00 Kč 
% plnění:                                                      110,9 
 
Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním 
úřadem na základě vydaných rozhodnutí. 
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                                150 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              150 000,00 Kč 
Plnění:                                                   420 500,00 Kč 
% plnění:                                                        280,3 
 
Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona. 
 

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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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)  
 
Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              50 000,00 Kč 
Plnění:                                                   24 000,00 Kč 
% plnění:                                                    48,0 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách 
 
Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč 
Čerpání:                                                    2 500,00 Kč 
% čerpání:                                                       2,5 
 
Finanční prostředky byly použity na úhradu znalec-
kého posudku. 
 

 
 
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, ŽP, obecně 
závazné vyhlášky), sledovalo a vyhodnocovalo stav 
ovzduší na území města, pořizovalo Plán odpadového 
hospodářství, koordinovalo odbornou praxi středo-
školských a vysokoškolských studentů na úseku 
ochrany ŽP apod. Oddělení rovněž zajišťovalo ekono-
mickou agendu celého odboru a poskytovalo organi-
zační a odbornou pomoc komisi ŽP. 
 
 

Příjmová část rozpočtu 
 
Poplatky za uložení odpadů 
 
Rozpočet původní:                             2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           2 000 000,00 Kč 
Plnění:                                                3 661 118,65 Kč 
% plnění:                                                      183,1 
 
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:                                                   193 550,00 Kč 
% plnění:                                                      148,9 
 
Příjmy tvořily poplatky za rybářské lístky.  
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                                  25 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                25 000,00 Kč 
Plnění:                                                      4 800,00 Kč 
% plnění:                                                        19,2 
 
Jednalo se například o sankce za porušení povinností 
v oblasti odpadového hospodářství a za porušení 
zákona o ochraně přírody.  
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)  
 
Rozpočet původní:                                    5 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                  5 000,00 Kč 
Plnění:                                                              0,00 Kč 
% plnění:                                                           0,0 
 
Výdajová část rozpočtu  
 
Zachování a obnova kulturních památek (propa-
gace, konzultace)  
 
Rozpočet původní:                                  65 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                12 500,00 Kč 
Čerpání:                                                    7 912,00 Kč 
% čerpání:                                                      63,3 

Finanční prostředky byly čerpány na registraci 
památek v rámci celostátní kampaně Dny evropského 
dědictví, na tisk a výlep plakátů a na projekci této 
kampaně na světelné tabuli firmy Compekon.  
 
Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-
tory aj.) 
 
Rozpočet původní:                                122 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              112 600,00 Kč 
Čerpání:                                                  99 216,00 Kč 
% čerpání:                                                      88,1 
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Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zveřej-
ňování informací o kvalitě ovzduší v Přerově na 
informačních panelech firmy Led Multimedia a firmy 
Compekon a na měření prašného spadu (Envirta). 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Rozpočet původní:                                110 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                65 000,00 Kč 
Čerpání:                                                     1 500,00 Kč 
% čerpání:                                                        2,3  
 

Jednalo se o finanční rezervu na případné odstranění 
nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné čerpat. 
Částka 1 500 Kč byla použita na odtah dlouhodobě 
opuštěného vozidla v nevyhovujícím technickém 
stavu.  
 
Ochrana druhů a stanovišť 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              265 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 249 293,30 Kč 
% čerpání:                                                       94,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na 
finanční krytí akce „Stabilizace břehového porostu 
významného krajinného prvku vodního toku Strhanec 
II – kácení a ořez dřevin (Povodí Moravy s. p.), dále 
na ošetření památné lípy v Sušici a na nákup krmiva 
pro zimní přikrmování ptactva na pozemcích ve 
vlastnictví města. 
 
Ekologická výchova a osvěta 
 
Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                35 000,00 Kč 
Čerpání:                                                  28 632,00 Kč 
% čerpání:                                                      81,8 
 

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).  
 
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 
2 fyzickým osobám. 
 
Zachování a obnova kulturních památek 
 
Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                35 500,00 Kč 
Čerpání:                                                  35 500,00 Kč 
% čerpání:                                                    100,0 

Částka 7 500 Kč byla poskytnuta jako individuální 
dotace na IV. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří 
v Přerově. Dále byl poskytnut finanční příspěvek ve 
výši 28 000 Kč z dotačního titulu Ministerstva 
kultury ČR – Program regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových zón ČR 
na dokončení celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově.  

 

 
 

Ekologická výchova a osvěta  
 
Rozpočet původní:                                850 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              850 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 832 382,00 Kč 
% čerpání:                                                       97,9 
 

Byla poskytnuta dotace 8 subjektům v souladu se 
schváleným Programem pro poskytování dotací na 
podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty. 
 
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.  
 

Příjmová část rozpočtu 
 
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu 
 
Rozpočet původní:                                  50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 
Plnění:                                                   179 156,96 Kč 
% plnění:                                                            - 
 
Poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy ze země-
dělského půdního fondu, závislé na investiční a sta-
vební činnosti. 
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Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 
 
Rozpočet původní:                                    1 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                  1 000,00 Kč 
Plnění:                                                       1 205,00 Kč 
% plnění:                                                       120,5 
 
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:                                                   126 530,00 Kč 
% plnění:                                                      126,5 
 
Poplatky za zápis do rejstříku honební společnosti, 
lovecké lístky, za opatření vydaná speciálním staveb-
ním úřadem na základě vydaných rozhodnutí (sta-
vební povolení vodních děl – čističky odpadních vod, 
studny, kanalizace). 
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                                  40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                40 000,00 Kč 
Plnění:                                                     15 700,00 Kč 
% plnění:                                                        39,3 
 
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:                                                       9 170,00 Kč 
% plnění:                                                      91,7 
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe-
ciálních plodin a zvláštní veterinární péče 
 
Rozpočet původní:                                  40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                40 000,00 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:                                         0,00 Kč 
Čerpání:                                                - 78 987,00 Kč 
% čerpání:                                                    - 

Jednalo se o finanční prostředky uvolňované ze stát-
ního rozpočtu na úhradu za výkon odborného lesního 
hospodáře v těch případech, kdy tuto funkci vykoná-
vá právnická osoba s právem hospodaření ve státních 
lesích. Dále se jednalo o podporu na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově lesního porostu. Novelou vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění poz-
dějších předpisů, která nabyla účinnosti 24.01.2018, 
jsou finanční prostředky určené na činnost odborného 
lesního hospodáře poskytované jako náhrada. Za 
3. čtvrtletí byly tyto uvolněny Krajským úřadem až 
koncem roku, proto budou vyplaceny až v roce 2019. 
 
Ostatní správa v zemědělství 
 
Rozpočet původní:                                  30 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              635 000,00 Kč 
Čerpání:                                                    5 000,00 Kč 
% čerpání:                                                       0,8 
 
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 zabezpečení materiálních a  organizač-
ních podmínek pro činnost Hodnotitelské komise 
ustanovené rozhodnutím orgánu státní správy mysli-
vosti, která hodnotila trofeje ulovené zvěře v roce 
2017 v honitbách v územní působnosti zdejšího 
orgánu státní správy myslivosti. 
Finanční prostředky ve výši 605 000 Kč jsou určeny 
na „Zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Přerov“. Tyto se zpracovávají na 
10 let v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky 
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, 
a v souladu s dalšími právně závaznými předpisy, 
které s předmětem tohoto díla souvisejí.  Dle přísluš-
ného ustanovení lesního zákona hradí zpracování 
lesních hospodářských osnov stát, a to prostřed-
nictvím Ministerstva zemědělství ČR. Předpoklad 
čerpání je po dokončení díla v 1. pol. 2020. Finanční 
prostředky vynaložené městem budou plně refun-
dovány formou státní dotace. 
 
Ostatní správa ve vodním hospodářství 
 
Rozpočet původní:                                  35 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                35 000,00 Kč 
Čerpání:                                                           0,00 Kč 
% čerpání:                                                       0,0 
 
Finanční prostředky byly určeny pro konzultační 
služby, analýzy, posudky a jako rezerva k zabez-
pečení nezbytných opatření při závažném znečištění 
povrchových nebo podzemních vod. 
 
 
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 Útvar interního auditu a kontroly Magistrátu 
města Přerova následné veřejnosprávní kontroly. 
V roce 2018 bylo celkem uskutečněno 42 následných 

veřejnosprávních kontrol na místě, z toho: 
� 23 kontrol v příspěvkových organizacích (PO) 

zřízených městem, 
� 19 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, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole) jsou 
územní samosprávné celky povinny vytvořit systém 
finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu 
hospodaření PO ve své působnosti, prověřování při-
měřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
u PO a nejméně jednou ročně jeho hodnocení. 
V PO byla prověřena přiměřenost a účinnost vnitřního 
kontrolního systému. Dále byla provedena kontrola 
pokladní hotovosti a cenin, evidence majetku, 
namátková kontrola majetku, kontrola inventarizace 
majetku a závazků provedené k 31.12.2017, porov-
nání 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 nákladů a výnosů, prováděných přefakturací 
energií a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(VZMR). Součástí kontrol bylo i posouzení, zda 
vnitřní předpisy (VP) organizace upravující řídící 
kontrolu, oběh účetních dokladů, zpracování účet-
nictví, pokladní operace, cestovní náhrady, inven-
tarizaci majetku a závazků a nakládání s prostředky 
Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) nejsou 
v rozporu s právními předpisy. 
� v 8 PO byla navíc provedena kontrola dodržování 

obecně závazných právních předpisů při hospo-
daření s veřejnými prostředky, kontrolovaným 
obdobím byl ve 3 případech rok 2017, ve 2 přípa-
dech období 01.01.–30.09.2018,  

� v 7 PO byla provedena kontrola platového zařa-
zení zaměstnanců, 

� ve 14 PO byla kontrola zaměřena na opatření při-
jatá k odstranění nedostatků zjištěných při před-
chozích kontrolách, 

� ve 4 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky, 
� ve 3 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti účet-

nictví, týkající se inventarizace majetku a závazků, 

Útvar interního auditu a kontroly 
interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole 

sídlo: nám. TGM 1 telefon: 581 268 111 
(5) 

 

interní audit 
1 

kontrola 
3 

ochrana osobních 
údajů 

1 
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� ve 3 PO bylo zjištěno porušení zákoníku práce 
a nařízení vlády o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, které 
vzniklo tím, že zaměstnanci nebyl zkrácen plat 
v souladu s kratší pracovní dobou nebo byli ně-
kteří zaměstnanci chybně zařazeni do platového 
stupně v důsledku nesprávného zápočtu praxe, 

� v 15 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadá-
vání VZMR, nedostatky spočívaly např. v tom, 
že nebyla správně stanovena předpokládaná 
hodnota u některých VZMR, a proto nebyly 
dodrženy postupy zadávání těchto zakázek 
upravené VP schváleným zřizovatelem, příp. 
nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené tímto 
VP. V několika případech byly zjištěny chybné 
postupy při hodnocení nabídek, např. nebyly 

vyloučeny nabídky, které nesplňovaly podmínky 
výběrového řízení, ačkoliv dle zadávací doku-
mentace měly být vyloučeny nebo nebyla 
stanovena váha hodnotících kritérií. 

� v 10 PO došlo k porušení zákona o registru 
smluv, např. tím, že některé smlouvy či objed-
návky nebyly zveřejněny, 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 do-
držovány, pouze 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.  
� v 1 PO byl zjištěn nedostatek v oblasti řídící 

kontroly, kdy na písemném záznamu o provedení 
předběžné kontroly před vznikem závazku chyběl 
ve 13 případech podpis správce rozpočtu a na 
písemném záznamu o provedení předběžné kon-
troly po vzniku závazku chyběl ve 13 případech 
podpis příkazce operace a v 38 případech podpis 
hlavní účetní,  

� v 1 PO byly pořizovány kuchyňské spotřebiče, 
nerezové vozíky, nádobí, várnice apod. u jednoho 
dodavatele, aniž by byla prokázána hospodárnost 
a efektivita vynaložených finančních prostředků,   

� v 1 PO nebyl vnitřní kontrolní systém vyhodnocen 
jako přiměřený a účinný, v ostatních PO ano, 
přesto se ve 3 PO vyskytlo více dílčích nedostatků 
zejména v oblasti VZMR, proto bylo doporučeno 
přijmout opatření k zajištění jeho správného 
fungování. 

Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrolách v roce 2017 bylo prověřeno, 
že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly 

odstraněny, příp. byla přijata opatření k zamezení 
jejich dalšímu opakování s výjimkou 2 PO, v nichž 
se opakovaly nedostatky týkající se nesprávného 
stanovení předpokládané hodnoty VZMR a chyb-
ných postupů při jejich zadávání. 
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 orga-
nizace dodržely s výjimkou jedné PO, jejíž ředitel ve 
zprávě uvedl, že v případě stanovení předpokládané 
hodnoty u některých VZMR uplatňuje jiný postup 
než ten, který je upraven zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek a VP schváleným zřizovatelem. Všem 
ředitelům PO byl zaslán dopis s vysvětlením, jak 
stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, 
a upozorněním na povinnost dodržovat zákon o zadá-
vání veřejných zakázek a VP upravující pravidla 
zadávání VZMR. 
Dále bylo předmětem kontrol použití dotace poskyt-
nuté pro rok 2017 v souvislosti s provozováním spor-
tovních zařízení ve vlastnictví města, použití dotace 
– podpory de minimis pro rok 2017 v souvislosti 
s provozem restauračního zařízení Městského domu 
a použití 29 dotací poskytnutých z rozpočtu města. 
Objem zkontrolovaných peněžních prostředků činil 
20 214 407 Kč výnosů a 40 398 404 Kč nákladů. 
U příjemců dotací bylo ověřeno dodržování účelu 
a podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí 
dotace pro jejich použití. Nedostatky nebyly zjištěny 
s výjimkou 1 případu, kdy příjemce neumožnil pro-
vedení kontroly. 
Kromě provádění kontrolní činnosti byla poskyto-
vána metodická pomoc PO na základě jejich žádostí, 
dále z vlastní iniciativy v případech změn legisla-
tivy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování 
kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména 
v oblasti účetnictví, nakládání s majetkem, rozpočto-
vých pravidel, platového zařazení zaměstnanců, 
zveřejňování smluv v registru smluv, VP, finanční 
kontroly, VZMR, nakládání s prostředky FKSP, 
některých oblastí zákoníku práce a v souvislosti se 
změnami vykonávaných činností v PO.  
Dále se zaměstnanci podíleli na komplexním hodno-
cení řídící práce ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných městem, na přípravě podkladů pro 
schválení účetních závěrek PO, zásad dotačního pro-
gramu, vzorových smluv na poskytnutí dotace a spo-
lupracovali s odbory, které metodicky usměrňují PO. 
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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 finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je 
vedoucí orgánu veřejné správy povinen zavést 
a udržovat vnitřní kontrolní systém. Vnitřní kontrol-
ní systém je členěn na řídící kontrolu a interní audit 
(IA). Výkon IA byl zajišťován na základě Plánu IA 
na rok 2018 (dále jen plán) vypracovaného interní 
auditorkou a schváleného primátorem. Plán byl 
zaměřen na dodržování podmínek zákona o finanční 
kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, majetek ve 
výpůjčce a svěřený PO, na systém hlášení pojistných 
událostí a systém řízení rizik. Vzhledem k tomu, 
že v průběhu roku byla pod Útvar interního auditu 
a kontroly zařazena oblast ochrany osobních údajů 
a samostatná funkce pověřence, a s ohledem k zavá-
dění nových postupů v této oblasti, bylo nutné 
z časových důvodů program upravit, a to tím 
způsobem, že byly vypuštěny 2 poslední jmenované 
IA. V roce 2018 tak byl dokončen IA zaměřený na 
dodržování podmínek zákona o finanční kontrole 
a jeho prováděcí vyhlášky a byl zahájen IA zamě-
řený na majetek ve výpůjčce a svěřený PO. Mimo 
plán pak byl zahájen následný operativní IA týkající 
se uveřejňování smluv v registru smluv. Mimo plán 
rovněž interní auditorka např. připomínkovala VP, 
poskytovala metodickou pomoc v různých oblastech 
(zejména finanční kontrola, registr smluv) či se 
účastnila jednání různého druhu (např. pohledáv-
ková komise, dotační program).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA dokončeným v roce 2018 byla zjištěna nepřes-
nost/neúplnost vnitřní normy (systém účetnictví) 
a nepřesný výkon předběžné řídící kontroly; bylo 
navrženo celkem 6 doporučení k nápravě zjištěných 
nedostatků, ke zlepšení systému, procesu nebo 
činnosti nebo k předcházení či zmírnění rizik. Dopo-
ručení se týkala praktického provádění předběžné 
řídící kontroly a vnitřní normy týkající se předběžné 
řídící kontroly.  
 

Oblast ochrany osobních údajů 
 
Statutární město Přerov jako správce osobních údajů 
jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů vyplý-
vají z Článku č. 39 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů) a z VP o ochraně 
osobních údajů. Statutární město Přerov vykonává 
funkci pověřence i pro vybrané PO. V roce 2018 
byly provedeny zejména analýzy vnitřních procesů 
z hlediska GDPR a začalo se se zaváděním dopo-
ručení z těchto analýz.    

 
 
 
 
 
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 datu 31.12.2018 bylo 

u MP zařazeno 61 zaměstnanců, z toho 51 strážníků, 
1 administrativní pracovnice, 1 technický pracovník 
s IT odborností, 1 správce svěřeného úseku (radarové 
měření aj.) a 7 asistentů prevence kriminality.  
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                               950 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 700 000,00 Kč 
Plnění:                                               1 968 790,32 Kč 
% plnění:                                                     115,8 

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 MP je obtížné. Nejen vzhledem ke stále se 

měnícím zákonům, které neustále upravují podmínky 
ukládání pokut (jejich zvyšování či povinnost některé 
opakované přestupky neřešit, ale oznamovat správ-
ním orgánům), ale i proto, že nelze odhadnout, jak 

často budou občané porušovat zákony.  
 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               18 000,00 Kč 
Plnění:                                                    18 000,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0 
 
Jednalo se o příjmy z prodeje 11 kusů nejvíce opotře-
bovaných zbraní. Cena za kus byla stanovena na 
základě zhotoveného znaleckého posudku. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní tělovýchovná činnost 
 
Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč 
Čerpání:                                                    9 956,00 Kč 
% čerpání:                                                         99,6 
 
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění celo-
republikové střelecké soutěže strážníků MP „O pohár 
primátora Statutárního města Přerova“.  
 
 
Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence 
kriminality) 
 
Rozpočet původní:                                 85 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               85 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 84 994,10 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
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:                               240 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             240 000,00 Kč 
Čerpání:                                               239 679,24 Kč 
% čerpání:                                                   99,9 
 
Finanční prostředky byly čerpány na projekt Asistent 
prevence kriminality (APK). Projekt se rozšířil na 

8 pracovníků APK a 2 strážníky – mentory a byl čás-
tečně kryt čerpáním dotace od Ministerstva vnitra ČR. 
Největší část čerpání byla použita na oděvy a výstroj 
APK, zajištění pracovního zázemí v budově ČD 
(nájem, elektřina, teplo, voda), školení a platby za 
telekomunikační služby. Dále byl realizován nákup 
mobilního telefonu, monitoru a drobných kuchyň-
ských spotřebičů. Zbytek byl vyčerpán na běžné 
provozní výdaje (např. ochranné pomůcky, úpravy 

a opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky, 
kancelářský materiál, cestovní náhrady, atd.).  
 
Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 
 
Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 39 927,00 Kč 
% čerpání:                                                     99,8 
 
Záchranný oddíl MP Přerov má 6 členů – strážníků. 
Výcvik probíhal v domácích podmínkách, ať již 
formou cvičení nebo pravidelným čištěním mostních 
pilířů od naplavenin na řece Bečvě. Na Skašovských 
jezerech trénovali záchranáři jízdu motorovým 
člunem, jeho ovládání i manévrování a nacvičovali 
také záchranu tonoucích se osob.  
Finanční prostředky byly čerpány zejména na 
doplnění a obnovu výstroje záchranářů, konkrétně 
12 ks pádel ke člunu, 3 ks záchranných vest pro 
dospělé, kompresor na nafukování raftu, lodní šroub, 
podoblek a protiřezný oblek.  
 

 
 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
 
Rozpočet původní:                            3 053 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          4 961 360,00 Kč 
Čerpání:                                            3 754 940,02 Kč 
% čerpání:                                                     75,7 
 
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, 
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vozového parku, nábytku apod. Finanční prostředky 
byly čerpány například na: 
� modernizaci MKDS                           606 162 Kč 
� výstroj a výzbroj strážníků                 499 958 Kč 
� provoz vozidel: 

- pohonné hmoty                              269 957 Kč 
- opravy, servis, provozní materiál  185 119 Kč 

� provoz MKDS (servis, telekomunikační poplatky, 
nájem ploch, elektřina)                       221 940 Kč 

� GPS, kamerový systém do vozidel       26 793 Kč 
� převod telefonů na VOIP technologii  27 153 Kč 
� náklady na provoz cyklohlídek             19 615 Kč 
� realizaci Pultu centrální ochrany (PCO), nájem 

a podporu technologie                        260 056 Kč 
� nákup, povolení a registraci 14 ks služebních 

zbraní                                                  182 000 Kč 
� provoz psů (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem, 

ošetření)                                              112 021 Kč 
� střelecký výcvik (střelivo, nájem střelnice, 

instruktor)                                            108 800Kč 
� výcvik sebeobrany a zákrokové techniky (nájem 

tělocvičny, instruktor)                           31 000 Kč 
� provoz a úpravy evidenčního programu MP 

manager                                                91 340 Kč 
� renovaci a výrobu nábytku – šatna, oddělení 

administrace, dispečink                      140 546 Kč 
� opravy a renovace přepážek oddělení administrace     
                                                                    18 652 Kč 
� vybavení kanceláře pracovníka svěřeného úseku 

(radar)                                                   34 600 Kč 
� úrazové pojištění strážníků                 160 050 Kč 
� telekomunikační služby operátorovi za mobilní 

telefony                                                 53 332 Kč 
� telekomunikační služby za PCO, RDS, 156 
                                                                    46 275 Kč 
� kalibrace měřiče rychlosti a oprava objektivu                                                                

                                                              41 042 Kč 
� školení, ubytování, cestovní náklady – nový 

strážník                                                 53 900 Kč 
� pravidelné poplatky za kalibrace, atesty a opravy 

alkoholtesterů                                        15 816 Kč 
� tvorbu a podporu webových stránek     33 097 Kč 
� povinné lékařské vyšetření strážníků    18 320 Kč 
� kolky (zkoušky, zbrojní průkazy)         20 900 Kč 
 
Vyúčtování účelových dotací 
 
Projekt Asistent prevence kriminality 
 
Rozpočet původní:                                51 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              51 600,00 Kč 
Čerpání:                                                 51 600,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2018 byl realizován projekt APK, zahájený 
již v květnu 2015.  Dotace od Ministerstva vnitra ČR 
činila 51 600 Kč, finanční prostředky byly použity 
na úhradu 3denního školení APK, 2denní školení 
mentorů, supervize, telekomunikační služby. 
 

 
 
Obnova MKDS 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             234 255,00 Kč 
Čerpání:                                               234 255,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Podle koncepce modernizace MKDS došlo během 
roku k výměně 2 kamerových bodů (na ul. Škodova 
a Jateční) a vytvoření 2 nových kamerových bodů na 
nám. Fr. Rasche a ul. Kozlovská.  
MKDS města Přerova má v současnosti k dispozici 
20 kamer (+ 1 sentriscop na nám. TGM). Tímto 
směrem se ubírají všechna města a vzhledem k bez-
pečnostní situaci ve společnosti jde o výborný nástroj 
proti kriminalitě, narušování veřejného pořádku apod. 
Pro strážníky jsou kamery nepostradatelným pomoc-
níkem při odhalování protiprávního jednání, kontrole 
dodržování veřejného pořádku či ochraně majetku 
města i jeho občanů. Pro PČR, která má nepřetržitý 
přístup k nahraným záznamům, zase důkazní materiál 
či podklady k šetření trestných činů. A samozřejmě 
kamery působí i nemalou měrou jako prevence even-
tuálnímu páchání protiprávního jednání. Schválená 
koncepce obnovy MKDS počítá s pravidelnou výmě-
nou všech kamer tak, aby staré analogové kamery, 
jejichž údržba a provoz se stává nevyhovující, byly 
nahrazeny novými, moderními IP kamerami s nesrov-
natelně vyšší funkcionalitou a kvalitou záznamu. Na 
výměnu 2 kamer byla v roce 2018 čerpána dotace ve 
výši 234 255 Kč, spoluúčast města činila 348 710 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 
zaměstnáno k 31.12.2018 celkem 24 pracovníků 
s úvazkem 23,67. Nižší úvazek oproti roku 2017 byl 
způsoben ukončením zaměstnaneckého poměru jedné 
z pracovnic knihovny ke konci roku 2017 a přijetí 
dočasné brigádnice pouze na poloviční úvazek do 
doby návratu kmenové zaměstnankyně z rodičovské 
dovolené v dubnu 2018. Na celkovou výši úvazku 
měl také vliv odchod další pracovnice do důchodu 
(červen 2018) a její nahrazení až v průběhu měsíce 
září 2018. Dále pak celkové pracovní úvazky ovliv-
nilo ukončení pracovního poměru dohodou provoz-
ního pracovníka (říjen 2018). Průměrná hrubá mzda 
v MěK v roce 2018 činila  
V průběhu měsíce června proběhla v MěK kontrola 
VZP na odvod pojistného za zaměstnance knihovny 
uhrazeného v roce 2017. Při kontrole byla zjištěna 
nesrovnalost při odvodu pojistného za pracovnici 
v době jejího ukončení evidence na Úřadu práce. 

Nesrovnalost vznikla z důvodu nedostatečných 
informací Úřadu práce a VZP, které o ní informovaly 
až s velkým časovým odstupem, a to i když byly 
tyto orgány již v rozhodné době vzniku nesrovna-
losti dotazovány na stav platby pojistného. Úhrada 
nedoplatku ve výši 400 Kč byla po jejím vyměření 
knihovnou neprodleně uhrazena na účet VZP a do-
tyčná pracovnice následně složila částku v hotovosti 
do pokladny, takže knihovně nevznikla žádná škoda. 
Na přelomu měsíců června a července byla v MěK 
provedena veřejnosprávní kontrola Magistrátu města 
Přerova zaměřená na kontrolu hospodaření s veřej-
nými prostředky, přiměřenost a účinnost kontrolního 
systému, evidenci majetku a inventarizaci, aktuálnost 
vnitřních předpisů, realizaci veřejných zakázek 
a další. Kontrola zjistila drobné nedostatky při 
realizaci veřejné zakázky na dodávku kamerové 
zvětšovací lupy na konci roku 2017, a to při jejím 
hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti (nesta-
novení vah ve výzvě) a následně při jejím zveřejnění 
v registru smluv. MěK na základě tohoto zjištění 
provedla úpravu vnitřních procesů a s dodavatelem 
zařízení sepsala dohodu o narovnání, kterou nově 
zveřejnila v registru smluv. Kontrola nezjistila 
žádné závažné nedostatky. 
Plnění hlavních úkolů probíhalo v souladu s vypra-
covaným plánem činnosti organizace na rok 2018. 
 
Významné události v roce 2018 
V roce 2018 zaznamenala MěK pokles výkonů ve 
všech celkových statistických ukazatelích souvisejí-
cích s knihovními a výpůjčními službami poskytova-
nými veřejnosti. Vliv na tuto skutečnost měly některé 
plánované aktivity knihovny (malování pobočky 
v Předmostí), tak i nepředvídatelné situace, které 
nastaly v průběhu roku (uzavření knihovny v místní 
části (MČ) Kozlovice z důvodu dlouhodobé pracovní 

neschopnosti pracovnice zabezpečující provoz 
a uzavření knihovny v MČ Újezdec). V prosinci pak 
byla dočasně uzavřena pobočka knihovny v MČ 
Újezdec z důvodu poškození stropních konstrukcí 
v prostorách knihovny. 
Knihovna se v průběhu roku společně s dalšími 
institucemi činnými na území města Přerova a sta-
tutárním městem Přerov podílela na realizaci aktivit 
v rámci oslav 100. výročí založení Československa 
V I. pololetí se v rámci celorepublikové kampaně 
Březen – měsíc čtenářů uskutečnila beseda se spiso-
vatelkou a herečkou Ivankou Devátou. 
Pokračovalo vzdělávání seniorů v rámci Virtuální 
Univerzity 3. věku (VU3V). Projekt VU3V, organi-
zovaný Českou zemědělskou univerzitou v Praze, 
byl zaměřen na vzdělávání seniorů a osob 50+.  
Na konci měsíce června byla z důvodu malování 
veřejných prostor knihovny uzavřena pobočka 
v Předmostí, a to až do konce měsíce července 2018. 
Proběhla úprava a implementace vnitřních procesů 
a dokumentů v návaznosti na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů) – GDPR. 
Půjčovna pro děti organizovala v průběhu letních 
prázdnin 1. ročník příměstského tábora a realizovala 
řadu akcí a aktivit pro děti. V říjnu byla zahájena 
činnost kroužku programování a zábavné robotiky, 
na jehož výbavu byly využity finanční prostředky 
z grantového programu Ministerstva kultury ČR 
Knihovna také, u příležitosti oslav 100. výročí zalo-
žení Československa, vydala sborník povídek Stoletá 
republika v povídkách a ilustrovaného průvodce 
městem Přerovem – Přerov, město v srdci Moravy. 
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Prostorové a technické podmínky pracovišť MěK  

Technický stav hlavní budovy knihovny na Žero-
tínově náměstí je neměnný, tedy stále nevyhovující 
a havarijní. Budova vykazuje závažné nedostatky 
vyplývající z jejího stáří a původního účelu (rodinná 
vila). Okna jsou ve zchátralém stavu, nelze je dosta-
tečně zavřít, zatéká jimi do budovy. V zimním 
období vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy 
rovněž proniká hluk a prach z okolních komunikací. 
V části podzemních prostor budovy se nadále proje-
vuje vzlínání vlhkosti obvodového zdiva vzhledem 
k nefunkční nebo neexistující izolaci. V budově 
dochází také k občasným výpadkům elektrické ener-
gie v důsledku nevyhovujícího stavu elektroinsta-
lace 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. Knihovna nesplňuje základní hygie-
nické normy, chybějí zde WC pro návštěvníky, 
nedostatečná je kapacita pro odkládání kabátů a ta-
šek. Přístup pro tělesně postižené a imobilní občany 
vzhledem k umístění knihovny na kopci je proble-
matický a v řadě případů nemožný. 
V průběhu roku nebyly provedeny žádné zásadní 
plánované ani mimořádné opravy výpůjčních a pra-
covních prostor hlavní budovy MěK na Žerotínově 
náměstí.  
 

 
V průběhu letních prázdnin proběhla výmalba prostor 
pobočky knihovny v Předmostí, která byla doplněna 
o motivy s výjevy lovců mamutů a „evolučního 
vývoje čtenáře“. V prostorách pobočky v Předmostí 
a oddělení střediskových služeb byla provedena 
výměna okenních žaluzií. 

 
 

V průběhu roku byla vyhlášena veřejná zakázka na 
realizaci opravy terasy v budově na Žerotínově 
náměstí. Vzhledem k neúčasti žádné z oslovených 

stavebních firem byla tato 3x opakována, ale vždy 
skončila se stejným výsledkem. Důvodem neúčasti 
stavebních firem ve veřejné soutěži bylo jejich 
pracovní vytížení až do konce roku 2018. Z tohoto 
důvodu bylo na podzim vyhlášeno další kolo veřejné 
zakázky s termínem realizace duben/červen 2019, 
v rámci níž se podařilo zabezpečit realizaci rekon-
strukce na plánované období roku 2019. 
V rámci instalace nových prezentačních technologií 
v učebně na Žerotínově náměstí, získaných z gran-
tového programu Ministerstva ČR, byla provedena 
výměna osvětlení a výmalba a prostory byly vyba-
veny nábytkem pro uložení zařízení pro zabezpečení 
činnosti kroužku programování a robotiky. 
V návaznosti na implementaci nových legislativních 
dokumentů souvisejících s ochranou osobních údajů 
a GDPR byly provedeny úpravy prostor a nábytku 
tak, aby splňovaly požadované parametry k zajištění 
požadované bezpečnosti těchto údajů (úprava nábyt-
ku a vstupních prostor, doplnění zámků). 
Všechny pobočky ve městě i v MČ jsou umístěny 
v odpovídajících objektech a vybaveny potřebným 
nábytkem a technikou. Stav objektů odpovídá jejich 
stáří a průběžné údržbě. Prostory knihovny v MČ 
Penčice jsou i nadále vytápěny pomocí elektrických 
přímotopů, které vykazují vysokou energetickou 
náročnost, a bylo by vhodné tento objekt plyno-
fikovat.  
Ve vstupních prostorách budovy v MČ části Újez-
dec, kde sídlí knihovna, byla v červnu provedena 
výměna vstupních dveří a výměna interiérových 
parapetních desek a obložení. Od prosince 2018 pak 
byla do odvolání pobočka knihovny uzavřena, a to 
z důvodu poškození stropních konstrukcí v prosto-
rách objektu souvisejících se statickým zajištěním 
objektu budovy v minulých letech. Zřícení a další 
větší poškození objektu dle zprávy o statickém po-
souzení nehrozí, ale prostory byly z preventivních 
důvodů pro veřejnost uzavřeny. Pobočka knihovny 
bude otevřena až po opravě objektu, se kterou 
souvisí demolice malé přístavby, realizovaná pravdě-
podobně v době letních prázdnin, kdy nebude 
v provozu mateřská škola, která v objektu sídlí. 
 

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 depozitním skladu v Předmostí. 
Všechny pobočky ve městě jsou vybaveny košíky 
s logem knihovny. Tyto košíky slouží uživatelům 
k přenášení většího počtu vybíraných knihovních 
dokumentů v rámci půjčovny. 
Všechny půjčovny na území města Přerova jsou 
rovněž vybaveny deštníky s logem knihovny, které 
slouží k zapůjčení návštěvníkům knihovny v případě 
nenadálé změny počasí. Každá pobočka má k dispo-
zici minimálně 2 ks těchto deštníků. Výpůjček dešt-
níků využilo v roce 2018 pouze 5 uživatelů.  



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 
 

– 139 –

V půjčovně pro dospělé i na dalších pracovištích 
jsou čtenářům k dispozici k prezenčnímu zapůjčení 
dioptrické brýle pro případ, že by je některý z nich 
zapomněl doma a potřeboval je při výběru knih nebo 
např. při vyplňování přihlášky do knihovny. V prů-
běhu roku tuto službu využilo celkem 161 uživatelů.  
V průběhu roku 2018 využilo některé ze služeb MěK 
celkem 6 245 uživatelů (o 52 méně než v roce 2017), 
kteří měli platnou registraci, tuto registraci si obno-
vili nebo se nově zaregistrovali. Z tohoto počtu bylo 

2 000 uživatelů ve věku do 15 let.  
V průběhu roku bylo vydáno celkem 159 rodinných 
registrací za 150 Kč umožňujících získání registrač-
ních průkazů pro až 6 rodinných příslušníků majících 
stejnou adresu bydliště jako hlavní člen rodiny. 
Rodinné registrace využívalo 473 uživatelů knihov-
ních služeb. 
Nová metodika eviduje registrovaného uživatele 
knihovny již při jeho první návštěvě MěK nebo 
prvním využití služby knihovny v daném roce oproti 
dřívější evidenci pouze fyzických registrací, a to 
placených i neplacených. Stávalo se tak, že evidence 
registrací některých uživatelů, kteří se přihlásili 
(registrovali) do knihovny na konci roku, mohla mít 
meziroční odklad a přeskočení jednoho registrač-
ního období. Níže uvedený graf vývoje počtu 
registrovaných uživatelů vykazuje v letech 2017 
a 2018 abnormální nárůst, a to právě ve vazbě na 
úpravu zmíněné metodiky počítání registrovaných 
uživatelů. Proto je také nutné přistupovat k těmto 
informacím v rámci uvedeného kontextu a celkové 
vývoje počtu registrovaných uživatelů srovnávat 
za období do konce roku 2016 a od roku 2017 
zvlášť. 
 

 
 

 
 
Důvodů prozatímního poklesu počtu registrovaných 
uživatelů, který se pravděpodobně projeví i v budou-
cnosti, je dle předpokladů a získaných informací 
několik. Jednak dochází k poklesu celkového počtu 

obyvatel města Přerova (pokles zaznamenaný 
v období let 2003-2018 byl o 4 559 osob), dále také 
dochází k odchodu původních aktivních uživatelů 
z důvodů stáří. Vliv na vývoj počtu uživatelů má 
také skutečnost, že mladší generace využívá více 
moderních možností přístupu k dokumentům a infor-
macím a služby MěK v menším rozsahu než starší 
generace.  
Na pokles počtu registrovaných uživatelů má také 
vliv zavedení některých podpůrných služeb v minu-
losti, které sice zviditelnily služby a nabídku MěK, 
ale již nemotivují uživatele těchto služeb dále se 
registrovat (Kniha do vlaku) a není možné u těchto 
služeb relevantně evidovat jejich využití, a tím také 
vést příslušnou statistiku.  
V neposlední řadě mají na pokles počtu registro-
vaných uživatelů vliv prostorové možnosti MěK, 
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.  
Všichni uživatelé knihovny si v průběhu roku 2018 
vypůjčili 332 077 knihovních dokumentů při celko-
vém počtu 116 601 návštěv zahrnujících i návštěvy 
besed, přednášek a vzdělávacích akcí. To představuje 
oproti roku 2017 pokles o 8 856 výpůjček a pokles 
návštěvnosti o 3 245. 
Významný pokles výpůjček je zaznamenán u uživa-
telů z řad dětí ve věku do 15 let. Přestože MěK 
v posledních letech vykazuje nárůst celkového počtu 
uživatelů v této věkové kategorii a i přes nárůst dal-
ších podpůrných aktivit (Knížka pro prvňáčka, 
Herní klub, herní konzole Microsoft XBOX a další), 
tak se nedaří děti zavázat k pravidelným návštěvám 
a využívání výpůjčních služeb. V půjčovně pro děti 
se v této věkové kategorii jedná od roku 2005 
o pokles ve výši 56,91 % u beletrie a u naučné lite-
ratury o pokles ve výši 85,39%.  
 

 
 
Statistiky zjišťované na výkonech v půjčovně pro 
dospělé naznačují, že je to podobné i ve věkové 
kategorii 15 – 30 let, kde je pokles výpůjček beletrie 
ještě vyšší, a to 68,30 % a u naučné literatury je tento 
pokles na úrovni 78,02 %. Zde se projevuje výrazný 
vliv získávání odborných informací prostřednictvím 
on-line služeb na internetu. 
U dalších věkových kategorií uživatelů knihovních 
služeb dospělého oddělení (31 – 50 a 51 – 70) je 
pokles výpůjček naučné literatury také o něco vyšší, 
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ale není tak výrazný jako u předchozích věkových 
kategorií, To koresponduje se skutečností, že starší 
generace stále dává přednost četbě klasické tištěné 
literatury a není u nich rozšířena tak úzká vazba na 
moderní trendy a technologie poskytování informací. 
Z celkového počtu 116 601 návštěv v roce 2018 

(119 846 v roce 2017), bylo 18 719 návštěv vzdělá-
vacích besed, lekcí informační výchovy, výstav, 
školení, workshopů, knižních trhů a anonymních 
uživatelů služeb knihovny. Návštěvnost uživatelů 
přímých služeb (absenční a prezenční výpůjčky kni-
hovních dokumentů, prodloužení apod.) byla v roce 
2018 celkem 97 882 návštěv (100 871 v roce 2017), 
z níž prostřednictvím on-line služeb (přístupy do čte-
nářského konta, prodlužování apod.) bylo uskuteč-
něno celkem 4 560 návštěv. Podobný pokles počtu 
uživatelů, návštěvnosti a výpůjček byl zaznamenán 
i u řady knihoven v samostatných obcích okresu 
Přerov, pro které MěK vykonává regionální funkce.  
 

 
 

 
 

V říjnu roku 2015 zahájila MěK ve spolupráci s Čes-
kými drahami půjčování knih v rámci celostátního 
projektu Kniha do vlaku. V průběhu roku 2018 bylo 
v rámci tohoto projektu umístěno ve vestibulu pře-
rovského nádraží celkem 9 956 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 půjčované knihy bu-
dou 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 v průběhu roku 
celkem 9 124 uživatelů, z toho přístupu k internetu 
využilo 9 112 uživatelů, z nichž 1 011 využilo služeb 
bezdrátového připojení prostřednictvím Wi-Fi, které 

je dostupné na všech pracovištích MěK ve městě 
přístupných veřejnosti. V průběhu roku bylo vyříze-
no celkem 2 585 žádostí na prodloužení výpůjček 
zaslaných uživateli MěK, z toho bylo realizováno 

669 žádostí o prodloužení prostřednictvím webo-
vého formuláře, 1 383 telefonicky a 533 odesláno 
přes e-mail. Ve srovnání se stejným obdobím roku 
2017 je sledován nárůst využití této služby ze strany 
uživatelů (+285 vyřízených požadavků). 
Prostřednictvím služeb objednávky ze skladu v hlav-
ní budově MěK nebo depozitního skladu v Před-
mostí a odložení z volného výběru bylo na základě 
elektronických požadavků registrovaných uživatelů 
připraveno celkem 3 945 knihovních dokumentů, 
zejména knih. Služba si za dobu od svého zahájení 
(od března 2016) našla velkou řadu svých uživatelů 
a oproti stejnému období roku 2017 došlo k nárůstu 
jejího využití o 1 015 elektronických objednávek. 
Prostřednictvím chatovací služby SmartSupp, kterou 
zabezpečuje přerovská knihovna v provozní době, 
byly v roce 2018 poskytnuty informace celkovému 
počtu 144 uživatelů. V průběhu roku bylo 2018 dále: 
� 300 uživateli provedeno celkem 1 408 výpůjček 

(prezenčních nebo absenčních) společenských 
her a 131 výpůjček herní konzole Microsoft 
XBOX (pouze prezenčně), 

� 7 uživateli vypůjčeno celkem 11 výpůjček tabletů 
a čteček elektronických knih,  

� 111 uživateli prostřednictvím e-Výpůjček zapůj-
čeno 530 elektronických knih v celkové hodnotě 
25 970 Kč, 

� 27 uživatelů se zdravotním omezením si zapůj-
čilo celkem 1 521 zvukových knih. Tyto knihovní 
dokumenty jsou půjčovány na pobočce Velká 
Dlážka a prostřednictvím domů s pečovatelskou 
službou.  

Z hlediska efektivního využití přidělených finančních 
prostředků pokračovala pravidelná výměna knihov-
ního fondu na pobočkách ve městě, a to 1x za měsíc.   
 

Nové služby 
 

� zahájení pravidelných kurzů trénování paměti, 
v rámci kterých zabezpečila přerovská knihovna 
vyškolení jednoho pracovníka ve specializova-
ném kurzu pro trenéry paměti v Praze, 

� v měsíci červenci byl realizován první ročník 
letního příměstského tábora v půjčovně pro děti 
na Palackého ulici. Náplní tábora byly různé 
sportovní i společenské hry, výlety do přírody, 
návštěvy zajímavých kulturních i historických 
míst a pamětihodností (účast 7 dětí), 

� v měsíci říjnu byl zahájen provoz zájmového 
vzdělávacího kroužku digitální gramotnosti pod 
názvem Kroužek programování a zábavné robo-
tiky pro děti ve věku od 11 do 14 let, jehož 
náplní byla práce s robotickými stavebnicemi 
LEGO Mindstorms, robotickými vozítky OZO-
BOT, programování ve vývojovém prostředí 
Scratch a práce s dalším programovým vybave-
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ním (grafický editor InkScape nebo Gimp, 
tabulkový kalkulátor Excel, textový editor MS 
Word a řada dalších). Na technické vybavení 
kroužku byla získána finanční dotace v rámci 
grantového programu Ministerstva kultury ČR 
VISK3 a spolufinancován byl z rozpočtu statu-
tárního města Přerova. 

� pořízení mobilní kamerové zvětšovací lupy do 
studovny knihovny v budově na Žerotínově 
náměstí. Pracoviště má k dispozici rozsáhlý fond 
regionální literatury a dalších dokumentů, a ty 
byly uživatelům se zrakovým postižením prak-
ticky doposud nedostupné. Nové zařízení umožní 
nabídnout tyto dokumenty nejen jim, mohou jej 
využít i ostatní uživatelé pro zvětšení různých 
informací v nabízených dokumentech 

 

 
 
Mezi plánované nové služby, které se nepodařilo 
zrealizovat do konce roku 2018, patří zprovoznění 
samoobslužného návratového boxu pro vracení 
vypůjčených knih v mimoprovozní době knihovny. 
Tento KnihoBOX je v plánu umístit na frekven-
tovaném místě v rámci města Přerova, které bude 
dostupné pro většinu jeho občanů. Pro toto umístění 
bylo vybráno prostranství v blízkosti obchodního 
centra Galerie Přerov u autobusové zastávky naproti 
kina Hvězda. Koncem roku však proběhla nová 
jednání s manažerkou obchodního centra Galerie 
Přerov a MěK zvažuje umístění návratového boxu 
právě do těchto prostor, a to z důvodu jeho větší 
ochrany a přístupnosti v době zhoršených povětr-
nostních podmínek a tím také ochraně knihovního 
fondu. Realizace je naplánovaná na 1. čtvrtletí 2019. 
 
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 prů-
běhu roku bylo nakoupeno celkem 7 763 svazků 
knihovních dokumentů mimo periodik v celkové 
hodnotě 1 339 287 Kč. V této hodnotě není započí-
tána částka 25 000 Kč za neomezený přístup do 

databáze zvukových knih Knihovny a tiskárny pro 
nevidomé K. E. Macana v Praze a částka ve výši 
19 600 Kč za 400 ks e-Výpůjček z nabídky portálu 
eReading.cz. Periodika byla zakoupena v celkové 
hodnotě 235 218 Kč.  
 

 
 

Do půjčovny pro děti, na pobočku v Předmostí a do  
dalších vybraných poboček knihovny v MČ bylo 
zakoupeno 112 nových společenských her v celkové 
hodnotě 32 062 Kč. 
Za stejné období bylo z fondu knihovny vyřazeno 
celkem 9 395 knihovních dokumentů. Ve většině 
případů se jednalo o knihovní dokumenty opotře-
bované, poškozené nebo multiplikáty. Použitelné 
vyřazené knihy byly nabídnuty ostatním knihovnám 
v ČR a poté k odprodeji veřejnosti. Některé z vyřa-
zených knih byly také využity v rámci projektu 
Kniha do vlaku, velmi poškozené a opotřebované 
knihy byly zlikvidovány a odvezeny do sběrných 
surovin. 
V rámci grantového programu Ministerstva kultury 
ČR K21, který umožnil pořízení licence k ročnímu 
přístupu do databáze zvukových knih Knihovny 
a tiskárny K. E. Macana pro nevidomé v Praze, bylo 
v průběhu roku 2018 staženo a zkatalogizováno 360 
titulů zvukových knih (470 nosičů) v celkové hod-
notě 47 000 Kč. Cena roční licence za přístup do 
databáze zvukových knih činí 25 000 Kč, z čehož 
vyplývá, že došlo k úspoře finančních prostředků 
oproti tomu, když by se jednotlivé tituly zvukových 
knih nakupovaly individuálně bez licence. 
Z grantového projektu Česká knihovna zaměřeného 
na podporu nákupu nekomerčních titulů umělecké 
beletrie a děl literární vědy, do kterého se MěK 
zapojila, měla možnost v průběhu roku bezplatně 
získat 28 svazků knižních publikací v celkové hod-
notě 6 294 Kč. Dále bylo z uvedeného dotačního 
titulu dodáno 15 svazků z grantového projektu za 
rok 2017 a 28 publikací naplánovaných na rok 2018.  
V průběhu roku obdržela MěK celkem 221 návrhů 
od svých uživatelů na pořízení některého z kni-
hovních dokumentů, a to zasláním prostřednictvím 
formuláře z www stránek nebo předáním přímo 
v půjčovnách. Z celkového počtu návrhů bylo 
realizováno cca 95 % těchto požadavků, zbývajících 
5 % návrhů nebylo realizováno z důvodu nedostup-
nosti požadovaných knih na trhu (starší tituly). 
V rámci darů od institucí a fyzických osob bylo 
zaevidováno a zpracováno 651 svazků knih a 744 
svazků periodik v odhadované hodnotě 82 953 Kč. 
Stav knihovního fondu k 31.12.2018, bez knih poří-
zených v rámci výkonu regionálních funkcí, činil 
152 958 svazků knihovních jednotek. Z toho: 
� 140 775 svazků knih,  
� 8 596 svazků zvukových dokumentů audio CD, 
� 2 382 svazků zvukových knih,  
� 603 svazků elektronických zdrojů,  
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� 77 svazků hudebnin,  
� 119 svazků map, 
� 406 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 

elektronických knih, společenské hry a tematické 
kufříky).  

Revize knihovního fondu, kterou je MěK vzhledem 
k rozsahu svého knihovního fondu povinna vykoná-
vat každých 10 let, probíhala v srpnu roku 2017. Po 
ukončení fyzické revize běžela roční lhůta na dohle-
dání nenalezených svazků knihovních dokumentů. 
V rámci revize nebylo k 31.08.2018 dohledáno 604 
svazků knih, 11 CD audio nosičů, 1 zvuková kniha, 
23 elektronických zdrojů a 2 trojrozměrné dokumenty 
v celkové pořizovací hodnotě 84 750 Kč. Tyto nena-
lezené dokumenty byly ke konci listopadu 2018 
vyřazeny z fondu knihovny.  
V zájmu knihovny a všech jejích uživatelů je, aby 
byl knihovní fond zabezpečen proti ztrátám nebo 
odcizení. To však nelze zabezpečit stoprocentně 
a vždy bude k těmto ztrátám docházet, a to ať už 
vinou chyby obsluhy nebo evidenčního systému 
určeného k realizaci výpůjčního procesu nebo prostě 
z důvodu jejich odcizení uživateli. Nabízí se mož-
nost označení celého knihovního fondu bezpečnost-
ními prvky (čipy) a instalace bezpečnostních rámů 
ve všech prostorách výpůjčních pracovišť knihovny. 
Z důvodu vysoké decentralizace výpůjčních služeb 
přerovské knihovny a velké finanční nákladovosti 
těchto bezpečnostních prvků (čipy, bezpečnostní 
rámy, zařízení pro kódování a dekódování čipů) je 
realizace této ochrany knihovního fondu neekono-
mická v poměru ke ztrátám, ke kterým dochází. 
Pokračovalo přebírání obálek knih od nakladatelů, 
kteří jej umožnili v rámci spolupráce se sdružením 
SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány 
skenováním (539 obálek knih a periodik). 
V rámci předplatného, formou individuálního nákupu 
či darů bylo odebíráno 257 titulů v rozsahu 370 
svazků periodik. Některé další tituly byly doplňovány 
nepravidelně prostřednictvím společnosti VaRa, která 
zajišťuje distribuci starších čísel titulů periodik za 
sníženou cenu nebo z darů. 
Dále probíhala úprava a synchronizace záznamů 
věcných autorit (předmětová hesla) s databází Národ-
ních autorit Souborného katalogu ČR. Ve II. pololetí 
byla v rámci grantového programu Ministerstva kul-
tury ČR VISK9 na zkrácený úvazek zapojena do 
autorizačních prací ještě jedna externí pracovnice, 
která prostřednictvím vzdáleného přístupu k infor-
mačnímu systému knihovny zabezpečovala podpůr-
nou autorizaci záznamů věcných autorit.  
 
Kulturní a vzdělávací činnost 

MěK zajišťovala a pořádala pro veřejnost řadu kul-
turních akcí a besed. Informace o akcích a veškerých 
aktivitách MěK 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. 

Akce pro veřejnost 
 
V průběhu roku se pro širokou veřejnost uskutečnilo 
několik velkých, převážně cestopisných besed, kte-
rých se zúčastnilo celkem 624 posluchačů.  
Mimo výše uvedené besedy probíhaly také menší 
přednášky na různá témata, kterých se pravidelně 
účastnilo v průměru 24 návštěvníků na jednu akci. 
Celkem 17 přednášek se zúčastnilo 407 posluchačů. 
Uskutečnilo se také několik besed a setkání s lite-
rárními autory a jejich autorskou tvorbou. Zájemci 
o tato setkání se mohli zúčastnit besed s přerovskou 
spisovatelkou Lenkou Chalupovou, J. K. Hrubým, 
Alenou Mornštajnovou a Ivou Pekárkovou. Všech 
uvedených autorských besed se zúčastnilo celkem 
112 zájemců. 
Všechny velké akce (přednášky a besedy) se vzhle-
dem k absenci vlastního přednáškového sálu konaly 
v zasedacích prostorách Klubu Teplo na Horním 
náměstí (zpravidla od 17.00-19.00 hodin) a za tyto 
pronájmy zaplatila MěK celkem 27 162 Kč. Menší 
besedy (pro max. 25 účastníků) probíhaly většinou 
v prostorách přednáškové místnosti a učebny MěK.  
MěK se nezúčastnila dalšího ročníku „Knižních trhů“ 
na hradě Helfštýně, kde v minulých letech propa-
govala své služby a aktivity. Důvodem neúčasti byl 
fakt, že tato akce nebyla zařazena do plánu akcí 
hradu Helfštýna na rok 2018. 
V průběhu letních prázdnin byl opět ve spolupráci se 
společnostmi Teplo Přerov, a. s. a Technickými služ-
bami města Přerova, s. r. o., zajištěn provoz letní 
půjčovny na přerovském koupališti, prostřednictvím 
které MěK zabezpečuje bezplatné půjčování knih, 
časopisů, novin a společenských her. Mimoto mohli 
všichni návštěvníci přerovského koupaliště využít 
nabídky bezplatného připojení k internetu prostřed-
nictvím technologie Wi-Fi. Půjčovnu na přerovském 
koupališti navštívilo 1 048 návštěvníků, kteří si 
vypůjčili 944 knih, časopisů, novin a her. Kromě toho 
využilo 355 zájemců o přístup k internetu nabízené 
Wi-Fi připojení. Výše uvedené služby byly poskyto-
vány bezplatně a bez nutnosti mít platnou registraci 
do knihovny. 
Akcí a aktivit realizovaných v rámci celostátní kam-
paně Týden knihoven se v roce 2018 zúčastnilo 151 
zájemců z řad veřejnosti. Mimoto byly v rámci Čte-
nářské amnestie všem uživatelům, kteří v pořádku 
vrátili všechny své upomínané výpůjčky, prominuty 
sankční poplatky v celkové výši 2 090 Kč. 
V rámci oslav 100. výročí založení Československa 
byla realizována celá řada akcí na podporu tohoto 
významného výročí. V den výročí dne 28. října 2018, 
se uskutečnil v MěK Den otevřených dveří, v rámci 
kterého mohli noví uživatelé knihovních služeb 
získat roční registraci v ceně 28 Kč (dospělí) nebo 
10 Kč (děti). 
Na pobočce MěK v Předmostí se uskutečnilo 10 
kulturních setkání pod názvem „Čaj o páté“ za účasti 
celkem 43 zájemců. Na setkáních se diskutovalo nad 
aktuálními knihovními novinkami i neformálními 
tématy. 
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Soutěže pro veřejnost 
 
V průběhu roku 2018 se pro veřejnost uskutečnilo 
několik soutěží o knižní a jiné ceny. MěK připravila 
pro veřejnost celkem 3 internetové soutěže o zají-
mavé ceny, kterých se zúčastnilo 29 soutěžících. 
V rámci celostátního projektu Březen – měsíc 
čtenářů a v návaznosti na oslavy 100. výročí vzniku 
Československa byla vyhlášena literární soutěž 
„Stoletá republika v povídkách“. Úkolem soutěže 
bylo napsat povídku tematicky zasazenou do 
staletého období 1918-2018 a odeslat na adresu 
knihovny. Při svém psaní se mohli autoři inspirovat 
skutečnými událostmi ze světa kultury, politiky 
nebo sportu, vzpomenout významné počiny v oblasti 
umění, vědy nebo techniky, sdělit osudové příběhy 
významných, ale i zcela obyčejných lidí, nebo naplno 
popustit uzdu své fantazii a vymyslet zcela fiktivní 
příběh. Do konce června obdržela MěK 16 autor-
ských příspěvků ze všech věkových kategorií. Odbor-
ná komise vyhodnotila nejlepší povídky, které se 
staly podkladem pro stejnojmenný sborník poví-dek 
Stoletá republika v povídkách. Všichni ocenění 
soutěžící obdrželi hodnotné knižní ceny věnované 
statutárním městem Přerov a rovněž zmiňovaný 
sborník. 
 
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 2017 
z části nahrazena kresbami dětí, které byly vytvo-
řeny v rámci projektu o Josefu Kainarovi v roce 
2014. Jiné výstavy nebyly v průběhu roku 2018 ve 
zmiňovaných prostorách uspořádány. 
 

 
 
V prostorách půjčovny pro děti byla v průběhu 
I. pololetí realizována výstava prací žáků přerov-
ských základních škol zapojených do výtvarné 
soutěže zaměřené na výročí narození přerovského 
rodáka a spisovatele Josefa Kainara. Soutěže pod 
názvem „Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí 
Kainara“ se zúčastnilo celkem 198 žáků z 5 přerov-
ských základních škol. Z došlých prací byl na konci 
roku vydán nástěnný kalendář pro rok 2018, který 
obdržel každý účastník soutěže.  

Mimoto jsou v prostorách knihovny a na jednotli-
vých pracovištích realizovány pravidelné tematicky 
zaměřené výstavky na různá literární a regionální 
i celorepubliková výročí (Osvobození Osvětimi, 
T. G. Masaryk a jeho doba, Národní divadlo a jeho 
herci). V rámci těchto výstav jsou připravovány pra-
videlné nabídky žánrové literatury (S knihovnou na 
cestách apod.). 
 
Odborné konference a semináře 
 
Na konci roku (listopad 2018) se uskutečnil další 
ročník odborného semináře „Současná literatura pro 
děti a její vliv na rozvoj čtenářství VII. s podnázvem 
„Pestrý dívčí svět“. Cílem seminářů realizovaných 
přerovskou knihovnou je představení soudobé litera-
tury pro děti a nové formy propagace dětského 
čtenářství. Seminář byl realizován ve spolupráci 
s Muzeem Komenského v Přerově a byl z něj vydán 
sborník všech prezentovaných odborných příspěvků. 
Semináře se zúčastnilo celkem 59 posluchačů. 
Seminář byl realizován za finanční podpory Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR – SKIP 
ČR a grantového programu Ministerstva kultury ČR. 
 
Akce pro děti 
 
Pro děti a mládež byla na všech pobočkách MěK 
a v půjčovně pro děti uspořádána pravidelná setkání 
a besedy, které byly zaměřeny na literární i všeobec-
ně naučná témata. 
Knihovna i v roce 2018 pokračovala v dalším, již 
10. ročníku celostátního projektu „Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka“, zaměřeného na podporu 
dětského čtenářství. Projekt v  roce 2018 zajišťoval 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 
ve spolupráci s celostátním projektem Čtení pomá-
há. Akce se zúčastnilo celkem 403 žáků prvních tříd 
z 8 přerovských základních škol, kteří pravidelně 
navštěvovali knihovnu a účastnili se připravených 
besed a soutěží. V červnu, na závěr projektu byla 
většina účastníků (380 žáků) v Muzeu Komenského 
v Přerově slavnostně pasována na čtenáře, kde také 
obdrželi knížku Evelíny Koubové: Bráchova bota 
s ilustracemi Radky Kielbergerové, která byla vydána 
za podpory SKIP ČR a projektu Čtení pomáhá 
v nakladatelství Triton, a bezplatnou průkazku do 
knihovny s platností do konce roku 2018. 
V průběhu jarních prázdnin se v půjčovně pro děti 
a na pobočce v Předmostí uskutečnily výtvarné dílny 
a turnaje ve hraní společenských her. 
Pro žáky I. a II. stupně základních škol se uskuteč-
nilo několik besed se spisovateli – Klára Smolíková, 
Jiří Walker Procházka, Jan Opatřil, kterých se 
zúčastnilo 345 žáků přerovských základních škol. 
V rámci celorepublikového projektu „Březen -měsíc 
čtenářů“ uspořádala městská knihovna řadu aktivit 
na podporu čtenářství.  
Vybrané děti se v půjčovně pro děti připojily k již 
tradiční celorepublikové akci Noc s Andersenem. 
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Dětem bylo umožněno přespat v knihovně a účastnit 
se řady soutěží a her. Letošním zaměřením akce byl 
Pejsek a Kočička od Josefa Čapka. Ve stejném 
termínu jako Noc s Andersenem proběhl na pobočce 
na Trávníku Večer s Andersenem, prostřednictvím 
něhož se děti ze ŠD ZŠ U Tenisu zapojily do 
spousty her a soutěží.  
V rámci celostátní kampaně Týden knihoven se akcí 
a aktivit knihovny zúčastnilo celkem 597 dětí z pře-
rovských základních škol a veřejnosti.  
Ve spolupráci s herci Slováckého divadla se v pro-
storách přerovského loutkového divadla Kašpárek 
konala scénická čtení, kterých se v rámci 6 před-
stavení zúčastnilo celkem 830 dětí přerovských 
základních škol.  
V průběhu roku 2018 se pro děti, školní družiny 
i veřejnost uskutečnila také řada výtvarných a tvo-
řivých dílen s různým zaměřením. Těchto aktivit se 
zúčastnilo celkem 1 467 dětí, popř. jejich rodičů 
nebo pedagogů. 
V rámci velikonočních příprav se v půjčovně pro 
děti uskutečnilo také Velikonoční vyrábění se 
specialistkou na floristiku. Účastníci z řad dětí 
i dospělých měli možnost si vyrobit jednoduché 
ikebany na stůl. Ve stejném duchu byla realizována 
výroba vánočních dekorací. Obou akcí se zúčastnilo 
celkem 21 zájemců z řad veřejnosti. 
Ve spolupráci se „Studiem Bez Kliky“ byl v půj-
čovně pro děti realizován vzdělávací program na 
téma „Papírenská dílna“. Akce byla určena pro žáky 
přerovských základních škol a zúčastnilo se jí 
celkem 70 dětí. 
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 pro-
bíhaly pravidelné lekce informační výchovy pro 
žáky mateřských, základních a středních škol. Těchto 
akcí se zúčastnilo 571 žáků. Celkem bylo realizo-
váno 28 vzdělávacích akcí. 
Během roku bylo realizováno celkem 188 tematicky 
zaměřených besed pro žáky mateřských a základ-
ních škol, kterých se zúčastnilo celkem 3 756 dětí. 
Celkového počtu 50 realizovaných soutěží se zúčast-
nilo 1 418 dětí. 
V průběhu roku se ve spolupráci s přerovskými 
mateřskými a základními školami a jejich školními 
družinami uskutečnilo celkem 147 společných půjčo-
vání, kterých se zúčastnilo celkem 3 035 návštěv-
níků (dětí). Společných čtení z knih se zúčastnilo 
celkem 637 dětí a bylo realizováno celkem 37 těchto 
aktivit na podporu dětského čtenářství. Rovněž byla 
realizována zábavná odpoledne pro děti navštěvující 
školní družiny. 
V půjčovně pro děti se pravidelně konal Herní klub, 
v rámci něhož se uskutečnila řada setkání dětí nad 
společenskými hrami. Vzhledem k poklesu zájmu 
dětí o tyto aktivity, a to i z důvodu nízké angažo-
vanosti stávajících pracovníků půjčovny pro děti při 

realizaci těchto aktivit, které souvisí s jejich pra-
covním vytížením při výkonu základních knihov-
ních činností, došlo již v roce 2017 k přesunutí 
termínu konání setkání v půjčovně pro děti na 
Palackého ulici ze čtvrtka na pátek, kdy se 
předpokládá, že by děti mohly mít více času pro 
jejich návštěvu, jelikož se jedná o odpoledne před 
dny pracovního volna. Zároveň byla zahájena spo-
lupráce s externí pracovnicí, která se plně stará 
o náplň a aktivity v rámci tohoto klubu. Tato pra-
covnice však z pracovních důvodů v rámci svého 
hlavního pracovního poměru ukončila ke konci 
školního roku (červen 2018) spolupráci. 
Aktivit Herních klubů v půjčovně pro děti a všech 
ostatních pobočkách přerovské knihovny realizu-
jících další herní aktivity se v průběhu roku 2018 
zúčastnilo celkem 905 dětí a dalších zájemců o tyto 
herní činnosti (hraní společenských deskových her). 
Zapojení externího pracovníka do Herního klubu 
v půjčovně pro děti mělo výrazný pozitivní přínos, 
neboť v rámci této spolupráce došlo ke zvýšení 
počtu dětí, které aktivity Herního klubu v půjčovně 
pro děti v  roce 2018 využily. Samostatný Herní 
klub v Předmostí byl od 01.09.2017 zrušen a místo 
toho byla pobočka v Předmostí otevřena pro veřej-
nost, a tím také i pro děti, každý pátek, a využít ji 
pro možnost hraní her je stejné jako v půjčovně pro 
děti, tedy v pátek odpoledne.  
Mimo Herní klub si mohly děti zasoutěžit také 
prostřednictvím pravidelných soutěží a kvízů, které 
byly pro ně připraveny na všech pracovištích, která 
jsou určena dětem.  
 
Vzdělávací akce pro veřejnost 
 
V průběhu roku probíhaly vzdělávací akce pro veřej-
nost zaměřené na základy ovládání výpočetní tech-
niky, práci s běžnými kancelářskými aplikacemi 
a využívání dalších moderních informačních pro-
středků. 
Uskutečnilo se několik vzdělávacích kurzů zaměře-
ných na ovládání PC s Windows 10 pro začátečníky 
a mírně pokročilé. Rovněž se uskutečnilo několik 
vzdělávacích kurzů zaměřených na využívání apli-
kací kancelářského balíku Microsoft Office, kon-
krétně textového editoru MS Word 2016 a tabul-
kového procesoru MS Excel 2016, a to jak pro 
začínající uživatele, tak pro mírně pokročilé. Dále se 
uskutečnil kurz zaměřený na základy práce s inter-
netem pro začátečníky. 
Všech výše uvedených vzdělávacích kurzů v oblasti 
ovládání výpočetní techniky se zúčastnilo celkem 68 
zájemců z řad veřejnosti.  
V průběhu roku 2018 se také uskutečnilo několik 
vzdělávacích kurzů „Základy úprav digitální foto-
grafie“, zaměřených na zvládnutí základních úprav 
digitálních fotografií. Těchto kurzů se dohromady 
zúčastnilo 14 posluchačů.  
Přerovská knihovna je jedním z konzultačních stře-
disek Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) a zabez-
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pečovala vzdělávací aktivity pro seniory v rámci 
tohoto projektu České zemědělské univerzity v Pra-
ze, Provozně ekonomické fakulty. Ukončení zim-
ního semestru Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) 
na téma „České dějiny a jejich souvislosti“, reali-
zovaného na podzim roku 2017, proběhlo v lednu 
2018 slavnostním předáním pamětních listů v Mer-
vartově síni na přerovském zámku.  
V letním semestru v I. pololetí roku 2018 pokra-
čovalo další vzdělávání v rámci Virtuální Univerzity 
3. věku (VU3V), pro který si účastníci zvolili téma 
„Historie a současnost české myslivosti“. Přednášek 
se pravidelně účastnilo celkem 46 seniorů rozdě-
lených do dvou vzdělávacích skupin. V průběhu 
letního semestru proběhlo pro každou skupinu 
6 odborných videopřednášek a také studijní exkurze 
v mysliveckém sdružení ve Vinarech. 
 

  
 
MěK ve spolupráci se zástupci Zemědělské univer-
zity v Praze a v souvislosti s 10. výročím zahájení 
činnosti VU3V zorganizovala v květnu 2018 
v prostorách Klubu Teplo na Horním náměstí slav-
nostní závěrečné ukončení letního semestru VU3V 
s předáním pamětních listů. Slavnostního ukončení 
se zúčastnilo celkem 230 seniorů z 16 konzultačních 
středisek VU3V z Moravy, Slezska i Čech. Pro 
účastníky slavnostního setkání byly po skončení 
oficiální části připraveny odborné prohlídky pamě-
tihodností města Přerova a návštěva přerovského 
zámku, které zabezpečili pracovníci Muzea Komen-
ského v Přerově. Pro zájemce byla zorganizována 
prohlídka přerovského Pivovaru Zubr. 
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. 
V zimním semestru (říjen až listopad 2018) pokra-
čovala Virtuální Univerzita 3. věku (VU3V) cyklem 
přednášek na téma “České dějiny a jejich souvislosti 
II.“, kterých se ve dvou kurzech zúčastnilo celkem 
48 posluchačů z řad seniorů. 
Posluchači VU3V se kromě pravidelných video 
přednášek účastnili několika dalších vzdělávacích 
a poznávacích akcí. Navštívili obec Hradčany, kde 
si prohlédli sluneční hodiny, absolvovali naučnou 
architektonickou procházku městem Přerovem 
a seznámili se s výrobou piva v přerovském Pivo-
varu Zubr. 

V průběhu roku 2018 pokračovaly také pravidelné 
besedy a přednášky pro seniory a další zájemce pod 
názvem Kulturní akademie knihovny. Akademie se 
koná pravidelně každé poslední pondělí v měsíci a je 
určena všem aktivním seniorům se zájmem o nové 
poznatky a informace z různých oblastí lidské 
činnosti, kteří se chtějí společně setkávat na před-
náškách, besedách nebo kurzech. Celkem se usku-
tečnilo 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 61 poslu-
chačů z řad seniorů. 
Nově byly v roce 2018 zahájeny přednášky a vzdě-
lávací kurzy zaměřené na trénink paměti pro veřej-
nost. Uskutečnily se 4 dvouhodinové přednášky a 3 
dlouhodobé lekce tréninku paměti. Všech těchto 
aktivit na rozvoj paměťových aktivit se zúčastnilo 
121 zájemců z řad veřejnosti. Kurzy budou pokra-
čovat i v následujících letech, a to i přes skutečnost, 
že vyškolená pracovnice zabezpečující tyto aktivity 
požádala z osobních důvodů o ukončení lektorování 
těchto aktivit. Do konce roku 2018 se nepodařilo 
získat k zabezpečení těchto aktivit žádného ze 
zaměstnanců knihovny ani externího lektora.  
 
Vzdělávací akce pro zaměstnance 
 
Všichni pracovníci absolvovali na začátku kalendář-
ního roku pravidelné školení BOZP, PO a pověření 
pracovníci také školení řidičů referenčního vozidla. 
V květnu proběhlo školení v návaznosti na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů) – GDPR a dalších 
souvisejících legislativních dokumentů. Školení se 
povinně zúčastnili všichni zaměstnanci MěK včetně 
pracovníků pracujících v knihovnách v MČ. V červnu 
se uskutečnilo další návazné školení GDPR a sou-
visejících legislativních dokumentů v oblasti ochrany 
osobních údajů zaměřené na pracovníky přímých 
služeb a konkrétní situace z výpůjčního provozu. 
Všichni zaměstnanci si pravidelně zvyšovali svoji 
odbornou kvalifikaci v oblasti knihovních služeb 
a souvisejících činností účastí na odborných semi-
nářích a školeních, a to jak na základě potřeb 
organizace, tak také vlastních potřeb, a dostupnosti 
jednotlivých školení nebo seminářů.  
 
Ostatní akce 
 
Na konci roku 2018 se uskutečnilo pravidelné 
setkání bývalých pracovníků knihovny a seniorů 
v prostorách učebny v hlavní budově MěK. Setkání 
se zúčastnilo 11 bývalých zaměstnanců knihovny. 
 
Spolupráce s partnerskými knihovnami 
 
V průběhu roku 2018 neprobíhala žádná akce ve 
spolupráci s partnerskou knihovnou z polského 

Kedzierzyn-Koźle ani s partnerskou Okresnou kniž-
nicou Dávida Gutgesela v Bardejove. 
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Služby pro zdravotně handicapované uživatele 
 
Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené 
uživatele byly v průběhu roku 2018 poskytovány 
i nadále na pobočce Velká Dlážka. Kmenový fond 
knihovny byl rozšiřován o zvukové knihy ve formátu 
MP3, které jsou po stažení z centrálního úložiště 
Macanovy knihovny v Praze uloženy na CD nosiče 
pro další půjčování uživatelům se zrakovými nebo 
jinými zdravotními problémy, které jim znemožňují 
četbu klasických tištěných knih. Pravidelně je tento 
fond každý měsíc obohacován o 30 nových titulů ve 
formátu MP3. 
V rámci účelného využití finančních prostředků 
určených k nákupu knihovních dokumentů pro 
slabozraké a nevidomé uživatele – zvukových knih, 
pokračovala spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro 
nevidomé K. E. Macana v Praze.  
Ve studovně je od konce roku 2018 k dispozici 
mobilní zvětšovací kamerová lupa pro slabozraké 
uživatele, kteří tak mají možnost využívat zde 
umístěný rozsáhlý fond regionální literatury. 
 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  
 
MěK v Přerově uzavřela dne 02.01.2018 s Vědec-
kou knihovnou v Olomouci smlouvu o přenesení 
výkonu regionálních funkcí pro rok 2018 s platností 
od data uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace, 
Olomouckým krajem.   
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výkon 
regionálních funkcí pro rok 2018 mezi Olomouc-
kým krajem a MěK byla podepsána dne 02.02.2018. 
Smlouva byla zveřejněna v Rejstříku smluv.  
 

 
 

Výkon regionálních funkcí byl zahájen 02.02.2018. 
Finanční prostředky byly na účet knihovny připsány 
26.02.2018. Od tohoto data byl zahájen nákup 
knihovních fondů pro tvorbu výměnných souborů.  
Na základě výše uvedených smluv poskytovala 
MěK vybrané regionální funkce pro celý region 
Přerov a také odborné knihovnické činnosti pro 
neprofesionální knihovny v působnosti středisek 
Přerov (46 knihoven) a Všechovice (11 knihoven) 
a profesionální knihovnu Všechovice.   
Celkový objem finančních prostředků z dotace Olo-
mouckého kraje pro rok 2018 činil 1 285 827 Kč. 
Dotace byla oproti roku 2017 z důvodu růstu plato-
vých tarifů na konci roku 2017 navýšena o částku 
119 245 Kč. Navýšení dotace na výkon regionálních 
funkcí za poslední 2 roky koresponduje s navýšením 

tabulkových platů pracovníků ve veřejných služ-
bách. V návaznosti na tuto skutečnost byla upravena 
struktura nákladů poskytovaných služeb pro obce 
zapojené do středisek Přerov a Všechovice.  
Výkon regionálních funkcí ve střediscích Přerov 
a Všechovice byl zabezpečován úvazkem 2,19 pra-
covníků (1,60 středisko Přerov, 0,50 středisko Vše-
chovice a 0,09 ekonomické, správní a servisní čin-
nosti). Uskutečnila se pracovní schůzka se starosty 
obcí, na které byli přítomní zástupci zřizovatelů kni-
hoven seznámeni s vyhodnocením výkonu regionál-
ních funkcí za rok 2017. Zároveň byly představeny 
plány a činnosti výkonu těchto funkcí na rok 2018. 

 
V rámci jednání se starosty obcí, jejichž knihovny 
jsou zařazeny do střediska Přerov, byly podepsány 
dodatky smluv pro rok 2018, které stanovily výši 
příspěvku jednotlivých obcí na nákup kmenového 
knihovního fondu. Na základě těchto dodatků byly 
všem zřizovatelům obecních knihoven vystaveny 
faktury na částky dle smlouvy. Celková částka na 
nákup knih do kmenových fondů jednotlivých 
knihoven byla dle smluv podepsaných s jedno-
tlivými zřizovateli knihoven střediska Přerov stano-
vena ve výši 316 120 Kč. Celkový počet obyvatel 
obcí střediska Přerov je 17 868 (zdroj VK Olomouc). 
Průměrný příspěvek na nákup kmenového knihov-
ního fondu na jednoho obyvatele obcí zařazených do 
střediska Přerov činí částku 17,69 Kč. 
Na základě výše uvedených smluv o výkonu regio-
nálních funkcí poskytovala v průběhu roku 2018 
MěK vybrané regionální funkce pro celý region 
Přerov a dále odborné knihovnické činnosti pro 
neprofesionální knihovny v působnosti středisek 
Přerov (36 knihoven, 10 místních částí) a Všecho-
vice (12 knihoven). V rámci výkonu regionálních 
funkcí zajišťovala přerovská knihovna také servis 
knihovních systémů Clavius knihovnám těchto 
středisek. 
Plnění regionálních funkcí probíhalo v průběhu roku 
2018 ve standardním rozsahu a v souladu s plánem 
činností výkonu regionálních funkcí pro rok 2018 
a se smlouvami s Olomouckým krajem a Vědeckou 
knihovnou v Olomouci. Nákup knihovních fondů 
z prostředků určených na výkon regionálních funkcí 
a vlastních finančních prostředků jednotlivých obcí 
byl uskutečňován průběžně a ve vazbě na indivi-
duální požadavky jednotlivých knihoven.  
Z finančních prostředků určených na výkon regionál-
ních funkcí pro rok 2018 bylo zpracováno celkem 
1 702 svazků knih pro knihovny střediska Přerov 
v celkových nákladech 331 039 Kč a 371 svazků 
knih pro středisko Všechovice v celkových nákladech 
73 187 Kč. Z finančních příspěvků obcí zařazených 
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do střediska Přerov bylo zpracováno 1 870 svazků 
knih v celkové hodnotě 316 120 Kč určených do 
jejich kmenových fondů. 
Stav knihovního fondu regionálních funkcí byl 
k 31.12.2018 v celkové výši 27 295 svazků knihov-
ních dokumentů ve středisku Přerov (z toho 4 018 
svazků ve skladu – multiplikáty) 6 931 svazků ve 
středisku Všechovice, a 539 svazků zapůjčených do 
knihovny v Hustopečích nad Bečvou.  
 
Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 
organizacemi 
 
MěK již několik let spolupracuje se Střediskem 
organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) 
Přerov a Tyflocentrem Olomouc na pořádání akcí 
pro slabozraké a nevidomé. 
V prostorách pobočky přerovské knihovny na Velké 
Dlážce se ve spolupráci výše uvedených organizací 
realizují společné akce a aktivity. V průběhu roku 
bylo realizováno jedno odborné setkání zaměřené na 
představení nových audio pomůcek, haptického 
modelu přerovského zámku a stolní kamerové zvět-
šovací lupy. Akce se zúčastnilo 12 posluchačů. 
 
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 v průběhu roku 2018 veškeré své 
aktivity a výsledky činnosti ve většině regionálních 
médií. K  informování veřejnosti a uživatelů knihov-
ny bylo využíváno zpravodajství tiskových medií, 
a to zejména prezentace v Přerovských listech a Pře-
rovském deníku. K prezentaci aktivit knihovny bylo 
využíváno rovněž elektronické formy (www stránky 
knihovny, www stránky statutárního města Přerov, 
internetový zprav. server www.nejlepsi-adresa.cz)    
a také televizní (TV Přerov a regionální vysílání 
ČT1) a rozhlasová média (Český rozhlas Olomouc). 
 

 
 

V rámci spolupráce s tiskovým a marketingovým 
oddělením statutárního města Přerova pokračovala 
prezentace aktivit knihovny zaměřených pro veřej-
nost v městském kalendáři akcí a na stránkách města 
www.prerov.eu. Aktivity knihovny byly rovněž 

prezentovány na informačních panelech umístěných 
ve veřejných prostorách Magistrátu města Přerova, 
které slouží veřejnosti k vyřizování osobních a ces-
tovních dokladů nebo řidičských oprávnění a evi-
dence motorových vozidel v budově EMOSu na 
náměstí T.G.M. 
MěK prezentuje informace o své činnosti také na 
sociálních sítích, např. 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/. 
 
Publikační činnost 
 
Knihovna od roku 2014 vydává pravidelný elektro-
nický informační zpravodaj obsahující aktuální 
informace o plánovaných i uskutečněných akcích 
a aktivitách realizovaných v knihovně, o novinkách 
v knihovním fondu a řadu dalších zajímavostí 
z oblasti knihovnictví a nabídky knihovních služeb. 
Zpravodaj je dostupný na www stránkách knihovny 
a v tištěné verzi ve studovně a čítárně knihovny.  
V rámci konání odborného semináře Současná litera-
tura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství vydala 
knihovna v roce 2018 sborník přednášek, které byly 
na tomto semináři prezentovány. 
V souvislosti s realizací literární soutěže v rámci 
oslav 100. výročí založení Československa vydala 
knihovna nejzajímavější literární práce ve sborníku 
Stoletá republika v povídkách. Na realizaci soutěže 
a přípravě včetně vydání sborníku se finančně podí-
lelo statutární město Přerov. Sborník je dostupný 
v elektronické podobě na www stránkách MěK. 
Tištěná verze sborníku je využívána pro propagační 
účely knihovny a obdrželi jej rovněž všichni autoři 
uveřejněných povídek. 
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V rámci zmiňovaných vydala přerovská knihovna ve 
spolupráci se spisovatelkou Petrou Braunovou 
a ilustrátorkou a přerovskou rodačkou Barborou 
Brůnovou ilustrovaného průvodce „Přerov, město 
v srdci Moravy“. Vydání průvodce finančně zabez-
pečilo statutární město Přerov. 
 
Účast v regionálních a celorepublikových knihov-
ních sdruženích 
 
MěK je členem několika regionálních a celorepu-
blikových knihovních sdružení – Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje (SKIP10) a Souborný katalog 
knihoven používajících knihovní systémy LANius 
(SKAT).  
V průběhu I. pololetí 2018 spolupracoval Ing. Pavel 
Cimbálník s celostátním sdružením SKIP ČR 
a pokračoval ve členství v hodnoticí komisi celore-
publikové soutěže o nejlepší www stránky knihoven 
BIBLIOWEB 2018, která proběhla v březnu v rámci 
celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů. 
 
Technická a elektronická podpora provozu 
knihovny 
 
V průběhu roku 2018 byla prováděna běžná údržba 
a obměna stávající výpočetní techniky a progra-
mového vybavení dle aktuálních potřeb. Všechna 
pracoviště jsou vybavena odpovídající a potřebnou 
výpočetní technikou včetně programového vybavení 
a dalšími zařízeními (kopírovací technika, multime-
diální a prezentační zařízení apod.). Veškerá výpo-
četní technika běží na moderních systémech s ope-
račním systémem Microsoft Windows 10 a Linux.  
Půjčovna pro děti je vybavena specializovaným 
zařízením, herní konzolí Microsoft XBOX s pohy-
bovým snímačem Kinect a LCD televizí. Uvedené 
zařízení rozšířilo možnosti a nabídku Herního klubu, 
který se na pobočce koná 4x měsíčně, ale i mimo 
něj. Využití herní konzole XBOX je podmíněno 
splněním jednoduchých kvízů a testů z různých 
oblastí, při kterých je nutné využívat dostupnou 
literaturu, popř. znalosti z primárního vzdělávání.  
V půjčovně pro dospělé v budově na Žerotínově 
náměstí je instalována LCD televize sloužící k pro-
pagaci aktivit knihovny. Na obrazovce televize jsou 
návštěvníkům během jejich návštěvy půjčovny pro-
mítány aktuální upoutávky na připravované akce 
a další informace o službách knihovny.  
Do hlavní budovy knihovny na Žerotínově náměstí 
bylo na konci roku instalováno nové multifunkční 
barevné kopírovací zařízení, které nahradilo pů-
vodní, starší a již poruchový model. 
Na pobočce Velká Dlážka je umístěna stolní 
digitální kamerová lupa ClearView C Speech se 
zvukovým výstupem, která byla pořízena v roce 
2017 v rámci grantového programu VISK3 poskyto-
vaného Ministerstvem kultury ČR. Nová lupa 
umožňuje zvětšování textových předloh a jejich 
následnou digitalizaci ve formě uložení na připojený 

USB disk nebo SD kartu. Zařízení rovněž umožňuje 
přímý převod textové předlohy do zvukového 
formátu MP3 pro pozdější poslech. 
Ze stejného grantového programu byla v roce 2018 
zakoupena do studovny mobilní kamerová lupa 
sloužící ke zvětšování textů v dokumentech umístě-
ných ve studovně knihovny na Žerotínově náměstí. 
 

 
 
Uživatelům služeb MěK jsou k dispozici 3 elektro-
nické online katalogy. Klasický LWWW katalog 
dostupný na adrese katalog.knihovnaprerov.cz, který 
je postupně nahrazován katalogem Carmen dostup-
ným na adrese carmen.knihov-naprerov.cz. Třetí on-
line katalog SMARTkatalog 2 je určený pro chytré 
mobilní telefony (smartphony) a tablety.  
Ke zvýšení úrovně zabezpečení komunikace a pře-
nosu informací prostřednictvím internetu byl na 
www stránky knihovny a on-line katalogy imple-
mentován komunikační protokol HTTPS zabezpe-
čující šifrování probíhající komunikace. 
V souvislosti s GDPR byly upraveny vnitřní procesy 
a dokumenty. Dále byla provedena úprava nastavení 
informačních systémů tak, aby byla v souladu 
s nařízením GDPR. 
Pro komunikaci s veřejnou správou a dalšími veřej-
nými a povinnými institucemi byla využívána 
Datová schránka. 
V půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí je 
instalován elektronický platební terminál Komerční 
banky, a. s., díky kterému knihovna může přijímat 
platby prostřednictvím platebních karet, a to včetně 
podpory nejnovějších, bezkontaktních technologií. 
V průběhu roku 2018 bylo prostřednictvím této 
služby provedeno celkem 251 plateb (v roce 2017 
179 plateb) a tímto způsobem bylo zaplaceno 
24 742 Kč (v roce 2017 zaplaceno 16 785). MěK 
zabezpečuje po technické i softwarové stránce 
provoz regionálního knihovního systému Clavius 
REKS pro 12 knihoven v samostatných obcích 
zařazených do střediska Přerov. Tyto činnosti jsou 
financovány z příspěvku Olomouckého kraje.  
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MěK je zapojena do budovaného Centrálního portálu 
knihoven (CPK), který je dostupný na internetové 
adrese www.knihovny.cz. Zapojení do CPK bylo 
umožněno prostřednictvím grantového programu 
VISK3 poskytovaného Ministerstvem kultury ČR.  
 
Hospodářský výsledek 
 
Hlavní činnost                                zisk 80 528,19 Kč 
Doplňková činnost                         zisk   4 000,00 Kč 
 
Knihovna vedla účetní, mzdovou, personální a ma-
jetkovou agendu dle svých povinností vyplývají-
cích z činností knihovny a v souladu se zákony ČR. 
MěK v průběhu roku 2018 hospodařila v souladu 
s plánem užití svěřených finančních prostředků 
a schváleného rozpočtu organizace.  
MěK hospodařila v průběhu roku s rozpočtem 
v celkové výši 17 197 527 Kč (stav k 31.12.2018), 
a to včetně dotace Olomouckého kraje na výkon 
regionálních funkcí.  
Příspěvek zřizovatele na provoz organizace pro rok 
2018 činil včetně průběžných úprav 14 485 690 Kč 
(stav k 31.12.2018), který tvoří 84,2 % celkové výše 
rozpočtu. 
 

 
Graf výše rozpočtů 2004 -2018 bez účelových dotací 

 
Zvýšení příspěvku zřizovatele v letech 2015 – 2018 
je způsobeno převážně růstem mzdových nákladů 
v souvislosti s nárůstem tarifních složek platů 
zaměstnanců knihovny. 
V příspěvku zřizovatele je rovněž zahrnuta částka ve 
výši 98 000 Kč určená na spolufinancování gran-
tových projektů Ministerstva kultury ČR v roce 
2018. Vzhledem ke skutečnosti, že byla u dvou 
získaných grantových projektů poskytnuta nižší 
dotace, než byla původně v projektech požadována 
(o 110 000 Kč),  a zároveň i k vyšší úspěšnosti při 
podávání ostatních žádostí, byla původně přidělená 
částka pro spoluúčast při financování zamýšlených 
projektů nedostačující a MěK požádala zřizovatele 
o její navýšení o částku 122 824 Kč. Na zabezpečení 
výkonu regionálních funkcí obdržela MěK ke konci 
měsíce února 2018 od Olomouckého kraje finanční 
příspěvek ve výši 1 285 827 Kč, který byl oproti 
roku 2017 navýšen o částku 119 245 Kč, a to hlavně 
z důvodu navýšení tarifních složek platů v před-
chozích letech, kdy byl tento nárůst kompenzován 
jenom minimálně nebo vůbec. 

MěK v rámci úspěšného podání projektů v gran-
tových programech VISK3, VISK9 a Knihovna 
21. století (K21), vyhlašovaných Ministerstvem kul-
tury ČR, získala finanční prostředky ve výši 268 000 
Kč, z nichž částka 228 000 Kč byla neinvestiční 
dotace a částka 40 000 Kč investiční dotace. 
 

 

 
Finanční prostředky ve výši 33 000 Kč, získané 
z grantového programu VISK9, byly určeny k za-
bezpečení převodu klíčových slov na předmětová 
hesla a aktualizaci, správu a synchronizaci záznamů 
věcných autorit v návaznosti na databázi Národních 
autorit SK ČR. Získaná částka byla oproti předcho-
zím rokům a požadavkům na rok 2018 nižší z dů-
vodů nepřiznání dotace v požadované výši (105 600 
Kč). Celkové náklady projektu včetně spoluúčasti 
byly v předkládaném projektu stanoveny v rozsahu 
141 504 Kč a plánované činnosti související s pro-
jektem byly kráceny ve stejném poměru, jako byla 
krácena získaná dotace. 
Finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč z grantového 
programu Knihovna 21. století byl určen na úhradu 
přístupu k databázi zvukových knih Knihovny 
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a k získání 
nových a obnově stávajících titulů zvukových knih 
ve formátu MP3 pro slabozraké a nevidomé uži-
vatele. Celkové náklady projektu včetně spoluúčasti 
byly v rozsahu 25 000 Kč. 
Finanční prostředky ve výši 24 000 Kč (neinvestiční 
dotace), získané z grantového programu VISK3, 
byly určeny na pořízení přenosné digitální kamerové 
zvětšovací lupy pro uživatele s částečným poškoze-
ním zraku, a to do studovny v budově na Žerotínově 
náměstí. Dotace byla přiznána v plné výši. Celkové 
náklady projektu včetně spoluúčasti činily 34 900 Kč 
(z toho spoluúčast 10 900 Kč).  
Finanční prostředky ve výši 133 000 Kč (neinves-
tiční dotace) získané z grantového programu VISK3, 
byly určeny na nákup robotických stavebnic a zaří-
zení pro zahájení kurzů digitální gramotnosti pro 
děti i dospělé. Dotace byla přiznána v plné výši. 
Celkové náklady projektu včetně spoluúčasti činily 
189 981 Kč (z toho spoluúčast 56 981 Kč). 
Finanční prostředky ve výši 51 000 Kč získané 
z grantového programu VISK3, byly určeny na 
nákup interaktivní tabule s dataprojektorem do před-
náškové místnosti pro realizace vzdělávacích kurzů 
pro veřejnost. Dotace byla přiznána v částečné výši 
(50 % požadované dotace). Celkové náklady 
projektu včetně  spoluúčasti činily 151 409 Kč 
(z toho v rámci původního projektu byla spoluúčast 
48 164 Kč). O dofinancování projektu byl požádán 
zřizovatel knihovny, který žádosti vyhověl a částku 
ve výši 100 409 Kč potřebnou na realizaci projektu 
poskytl. 
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Finanční prostředky ve výši 15 000 Kč (neinvestiční 
dotace) z grantového programu K21 byly určeny na 
zabezpečení literárních besed pro veřejnost. Dotace 
byla přiznána pouze v částečné výši (60 % požado-
vané dotace). Celkové náklady projektu včetně 
spoluúčasti činily 48 093 Kč. Realizace projektu 
bude krácena ve vazbě na výši dotace, popř. dofinan-
cována z provozních prostředků knihovny. 
V průběhu roku bylo osloveno několik potencionál-
ních sponzorů nebo dárců s výzvou ke spolupráci na 
aktivitách realizovaných knihovnou. Do konce roku 
2018 se nepodařilo pro aktivity knihovny získat 
žádného donátora. 
Z prodejů vyřazených knihovních dokumentů, které 
probíhaly každý první čtvrtek v měsíci, získala 
knihovna v průběhu roku 2018 částku 48 091 Kč. 
Celkem si návštěvníci prodeje zakoupili 11 156 ks 
vyřazených knih a časopisů. 
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokra-
čovalo vymáhání nedobytných pohledávek. K soud-
nímu projednání a následnému případnému exekuč-
nímu vymáhání byly v průběhu roku 2018 průběžně 
předávány všechny pohledávky z výpůjční činnosti 
po vypršení termínu vrácení nebo splatnosti, a to bez 
omezení jejich výše. 
V průběhu roku 2018 bylo nově předáno právnímu 
zástupci knihovny k vymáhání celkem 17 pohle-
dávek v celkové hodnotě 25 790 Kč. V uvedeném 
období se podařilo zcela vymoci 7 z těchto pohle-
dávek v celkové výši 7 411 Kč. Celkově je u práv-
ního zástupce k dořešení 23 pohledávek v celkové 
hodnotě 31 234,73 Kč. U exekutorského úřadu bylo 
k 31.12.2018 evidováno 14 nevyřízených případů 
v celkové výši 18 814,20 Kč, u nichž dochází k prů-
běžným úhradám. Ke stejnému dni bylo evidováno 
v rámci soudních řízení 9 dosud nevyřízených pří-
padů v celkové výši 12 420,53 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celková výše nesplacených pohledávek k 31.12.2018 
z výpůjční činnosti v účetní rozvaze je 52 820,53 Kč.  
Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční 
činnosti evidovaných na podrozvahovém účtu, 
u nichž je vydáno rozhodnutí o upuštění od vymá-
hání, činila k 31.12.2018 hodnotu 104 803,54 Kč. 
Z této částky je hodnota knihovních dokumentů ve 
výši 51 023,62 Kč a hodnota sankčních a ostatních 
poplatků je ve výši 53 779,92 Kč. 
Pokračovalo centralizované odesílání upomínek 
z pracoviště hlavní budovy na Žerotínově nám., a to 
z důvodu zjednodušení evidence a následného řešení 
případných pohledávek. 
Na základě rozhodnutí Rady města Přerova z konce 
roku 2016 pokračovala knihovna v roce 2018 
v nákupech kancelářských, hygienických a čisticích 
prostředků prostřednictvím elektronického aukčního 
portálu eCENTRE. Nákupy probíhaly nepravidelně 
a pouze při větších objednávkách v celkové hodnotě 
nad 1500 Kč. Aukční portál některé druhy zboží 
nemá ve své nabídce a nebylo výjimkou, že objed-
návané zboží přišlo nekompletní a s delším časovým 
zpožděním. 
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 2018

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %
původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 933,00 3 239,55 3 215 564,61 99,26
opravy a udržování 159,00 225,36 225 362,60 100,00
cestovné 25,00 19,45 19 454,00 100,02
náklady na reprezentaci 6,00 18,10 18 097,00 99,98
ostatní služby 888,26 1 020,03 1 020 029,56 100,00
mzdové náklady 8 425,49 8 638,69 8 638 693,00 100,00
zákonné sociální pojištění 2 844,68 2 843,13 2 843 133,00 100,00
jiné sociální pojištění 19,00 23,40 23 404,00 100,02
zákonné sociální náklady 536,21 392,75 392 747,90 100,00
daně a poplatky 1,50 2,40 2 400,00 100,00
prodaný materiál, ost. náklady 0,00 7,28 7 280,00 100,00
ostatní náklady z činnosti - pojištění 16,60 0,00 0,00 0,00
odpisy dlouhodobého majetku 100,86 138,99 138 997,00 100,01
vyřazené pohledávky 0,00 22,87 22 867,90 99,99
náklady z DDHM 50,00 544,97 544 969,00 100,00

NÁKLADY CELKEM 15 005,60 17 136,97 17 112 999,57 99,86

výnosy z prodeje výrobků a služeb 550,00 986,03 1 034 578,53 104,92
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 1,95 2 654,94 136,15
čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0,00
výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 2,87 2 873,00 100,10
výnosy z prodeje materiálu 0,00 7,65 7 650,00 100,00
ostatní výnosy 60,00 86,13 93 424,29 108,47
výnosy vybr. MVI z transferů 14 395,59 14 538,52 14 538 520,00 100,00
výnosy vybr. MVI z transferů (dotací) 0,00 1 513,83 1 513 827,00 100,00
VÝNOSY CELKEM 15 005,59 17 136,98 17 193 527,76 100,33

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 80 528,19

přepočtený počet pracovníků 23,67
průměrná mzda 28 953,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

původní upravený
NÁKLADY 0,00 0,00 0,00
VÝNOSY 0,00 4 000,00 4 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk 4 000,00

plán (v tis. Kč)

– 151 –
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Kulturní a informační služby města 
Přerova  
příspěvková organizace 
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 
www.kis-prerov.cz 
 
Nejvýznamnější události roku 2018 se v organizaci 
pojí s oslavou 100. výročí od založení republiky. Ke 
stejnému výročí směřovalo i slavnostní otevření 
expozice a zázemí bývalého protiatomového krytu  
v kině Hvězda. O této události informovala takřka 
veškerá česká média.  
 
KINO HVĚZDA 
Program kina Hvězda se nesl po celý rok 2018 ve 
znamení oslav 100leté republiky, k nimž se i kino 
zapojilo nejpestřejším programem, a to prakticky 
každý měsíc roku. Vybudovali jsme expozici  
a zpřístupnili technické zázemí protiatomového 
krytu pod sálem, za finančního přispění ministerstva 
kultury České republiky jsme natočili celovečerní 
dokumentární film s názvem „Do krytů, Přerove!“. 
Ve spolupráci s Národním filmovým archivem jsme 
se zapojili do cyklu tzv. „Filmové osmičky“ 
připomínajícímu významné události pro historii 
československého státu. Zároveň jsme rozšířili 
projekce pro dětské publikum i seniory. V období 
prázdnin jsme pokračovali v oblíbených tvořivých 
dílničkách pro děti. Kino se také zapojilo do Dnů 
evropského dědictví a pomáhalo začínajícím  
i amatérským filmovým tvůrcům. Pro školáky i 
předškoláky se pořádaly výchovné koncerty  
a pořady. O tom, že obliba kina Hvězda stoupá, 
svědčí i vzrůstající návštěvnost a zvýšení tržeb.  
V roce 2018 do kina Hvězda zamířilo 46 566 
návštěvníků, kteří zhlédli 966 filmových 
představení. Celkové hrubé tržby za rok 2018 činily 
5 444 000 Kč. V porovnání s předcházejícím rokem 
došlo k nárůstu o cca 10 000 diváků a na tržbách 
o více než 1,1 mil. Kč.  
 
PRO ŠKOLY  
Zejména v předvánočním období, a v době kolem 
pololetních, letních, velikonočních a jiných školních 
prázdnin, kino hojně navštěvují školáci. Hrajeme jak 
pro školky, tak pro základní i střední školy – a to 
filmy, které si samy z naší nabídky vyberou, proto je 
sál zaplněn do posledního místa. I promítání filmů 
pro školní družiny ze ZŠ Trávník a ZŠ Svisle, kdy 
pro děti hrajeme starší tituly za 40 Kč a rodiče si děti 
mohou vyzvednout po skončení promítání přímo 
v našem kině, je velmi populární a žádané. 
V průběhu roku 2018 jsme pro školáky připravili 
také několik výchovných cestovatelských přednášek, 
koncertů i divadel. 
 
NAŠE POŘADY  
Pro děti se promítají sobotní a nedělní Bijásky,  
o prázdninách je posílena projekce i na dopolední 
pro menší děti a odpolední pro teenagery a starší 

školáky. Každou neděli odpoledne a ve čtvrtky od 
deseti hodin promítáme pro seniory. Pro maminky  
s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, které 
nemají na večer hlídání, hrajeme dva úterky v měsíci 
Baby Bio, což jsou projekce, na které mohou vzít  
i své ratolesti. Sál je mírněji osvětlen, a i zvuk je 
tlumený. Další novinkou jsou přes prázdniny konané 
tzv. „Levné úterky“, kdy se hrály za snížené vstupné 
starší filmy. Pro pozitivní ohlas u diváků budeme 
v tomto trendu pokračovat i v roce 2019.  
 
Velké oblibě se těší tvořivé dílničky pro nejmenší 
děti. Tyto připravujeme ve spolupráci s přerovskou 
ilustrátorkou, malířkou a výtvarnicí Kristýnou 
Botkovou. Děti v nich tvoří podle filmu, na který se 
po skončení dílniček mohou jít podívat.  
 
FILMOVÉ OSMIČKY  
Cyklu filmové osmičky patřila vždy poslední středa 
v měsíci. Návštěvníci kina tak mohli vidět film Bílá 
tma od Františka Čápa, TGM Osvoboditel, Démanty 
noci, Klapzubova XI., Uloupená hranice  
a válečné drama z roku 1938 Zborov. Ve spolupráci 
s Muzeem Komenského a legionáři jsme projekci 
Zborova doplnili výstavou o významných českých 
legionářích a Janu Gayerovi. Projekci filmu uvedl 
autorský komentář režiséra a vysokoškolského 
pedagoga Milana Cyroně, který si vždy k danému 
snímku připravil komentovaný vstup přibližující 
veřejnosti dění v té době a okolnosti vzniku filmu  
a seznámil návštěvníky se zajímavostmi o autorovi. 
Výběr snímků prezentoval významné osmičkové 
roky československé historie - 1918, 1938, 1948  
a 1968.  
 

 
Panelová výstava k legionářům a Filmovým osmičkám  
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
V roce 2018 se kino Hvězda historicky poprvé 
zapojilo ke Dnům evropského dědictví. V neděli 
9. září jsme zpřístupnili veřejnosti projekční kabinu 
a zázemí promítače a připravili jsme si pro ně dva 
české filmy na 35mm páse – Okresní přebor, 
poslední zápas Pepika Hnátka a Habermannův mlýn. 
Prohlídku projekční kabiny zpestřil odborný výklad 
promítače Vladimíra Odstrčila, který se této profesi 
věnuje 55 let a promítal ve všech přerovských 
kinech, včetně předmostské Panoramy. V rámci 
komentovaných prohlídek kabiny, kterých se 
uskutečnilo v průběhu jedné neděle celkem šest, se 
90 návštěvníků dozvědělo něco z historie starých 
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35mm promítaček, od minulosti po dnešek. Promítač 
názorně předvedl svou práci s filmovým pásem, 
zakládáním cívky, jejím převíjením i kontrolou 
filmové kopie. Jelikož o komentované prohlídky byl 
mnohem větší zájem, než umožnily z kapacitních 
důvodů podmínky kabiny, budeme v tomto 
pokračovat i v dalších letech, poněvadž vedou  
k popularizaci kina.  
 

 
Prohlídky kabiny na Dny evropského dědictví s výkladem 
promítače doplněné názornou ukázkou převíjení 35mm filmu 
 
VÝSTAVY VE FOYER  
V roce 2018 mohli návštěvníci kina ve foyer 
zhlédnout i několik výstav. V dubnu výstavu plakátů 
fotografií Jindřicha Štreita, která byla součástí 
slavnostní premiéry dokumentu Libuše Rudinské 
s názvem Na tělo, pojednávající o tomto známém 
českém fotografovi. Pozvání přijal i pan Štreit.   
 

 
Výstava Jindřicha Štreita ve foyer kina 
 
Další fotografickou výstavou byla prezentace díla ze 
soutěže amatérských fotografů zachycujících na 
svých snímcích jeden den života v Přerově. Tuto 
výstavu na podzim vystřídala panelová výstava 
Vlastivědného muzea Olomouc s názvem Století 
1918-2018. Naučné panely zaplnily skoro celý 
interiér kina a zhlédly je stovky návštěvníků.  
 
EUROPA CINEMAS  
Tím, že se kinu podařilo v průběhu roku splnit počet 
promítnutých evropských snímků, bylo zařazeno na 
konci roku 2018 do společenství Europa Cinemas, 
což nás opravňuje žádat o dotace na další provoz. 
Tato možnost, přihlásit se k získání dotace na 
činnost, bude poprvé využita v lednu 2019, do kdy je 
nutné připravit a do angličtiny předložit veškeré 
potřebné podklady včetně sepsání realizovaných 

aktivit pro mládež. Skutečnost, že přerovské kino 
Hvězda bylo zařazeno do společenství Europa 
Cinemas, můžeme už nyní veřejně prezentovat.  
 
BENEFITY, DÁRKOVÉ POUKAZY 
V průběhu roku 2018 došlo k rozšíření nabídky 
přijímaných poukazů na kulturu. U veřejnosti měla 
tato služba silně pozitivní ohlas a vedla ke zvýšení 
návštěvnosti kina. Za tyto poukazy bylo uhrazeno 
vstupné za takřka 90 000 Kč. Stejně tak jsme 
zaznamenali zvýšený nárůst u nákupu dárkových 
karet v předvánočním čase, které jsou vhodným  
a pěkným dárkem nejen pod stromeček. Nové 
dárkové karty si od poloviny listopadu do prosince 
2018 zakoupilo celkem 157 osob. Ve finančním 
vyjádření se jedná o částku takřka 52 000 Kč. 
 
ČINNOST KINA PŘES SVÁTKY  
Pro veřejnost byly prostory kina uzavřeny jen na 
jeden den, a to 1. ledna. Promítalo se i o vánočních 
svátcích a na Silvestra. V období od 24.12. do 31.12. 
navštívilo kino více než 2 000 lidí. Z toho dětské 
představení na Štědrý den vidělo 125 osob. Největší 
návštěvnost byla na Silvestra, kdy na odpolední 
projekci nejúspěšnějšího filmu roku 2018 Bohemian 
Rhapsody přišlo 390 lidí.  
 
BOHEMIAN RHAPSODY  
Nejúspěšnějším filmem uplynulého roku, který jsme 
začali promítat 2. listopadu, byl snímek Bohemian 
Rhapsody. Na 17 projekcí přišlo přes 5 300 osob 
a za vstupné bylo vybráno více než 637 000 Kč.  
 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATOMOVÉHO KRYTU  
V souvislosti se 100letým výročím republiky jsme 
rozšířili nabídku služeb pro veřejnost o příležitostné 
prohlídky bývalého protiatomového krytu a jeho 
zázemí. Kino Hvězda je jednou ze tří podobných 
staveb nejen v republice, ale i na světě, kdy bylo 
kino vystavěno i jako protiatomový kryt. Ve 
spolupráci se dvěma nadšenci jsme v podzemí kina, 
pod sálem, vybudovali expozici civilní ochrany 
s ukázkou plynových masek. Návštěvníci se mohli 
podívat do repliky velitelské místnosti, do části, kde 
se nachází vzduchotechnika a dieselagregát pro kino. 
Za pomoci dobrovolných a profesionálních hasičů 
jsme prostory vyklidili a naaranžovali exponáty. 
Vznikl provizorní sklad potravin, zdravotnický 
koutek, ve vodohospodářské místnosti ukázka 
ochranných obleků a masek. Návštěvníci expozice si 
mohli prohlédnout i prostor za promítacím plátnem, 
kde se nacházelo sociální zázemí pro ukrývané. Ve 
foyeru kina byla připravena výstava fotografií 
z výstavby krytu. O 60 návštěvníků, kterých po dobu 
jedné hodinové prohlídky bylo možné z kapacitních 
důvodů vpustit do prostor krytu, se starala trojice 
renomovaných průvodců. Karel Váleček dozoroval 
výstavbu kina, Karel Mrnka byl vůdčí osobou štábu 
civilní obrany a Radomír Vlach je krytový nadšenec 
a zaměstnanec profesionálních hasičů mající na 
starosti krytovou problematiku. Ke vstupence dostali 
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návštěvníci leták s mapkou všech krytů, které se na 
území našeho města kdy nacházely, s vyznačením 
těch aktivních, a s informacemi, co si vzít do 
krytového a evakuačního zavazadla.    
 

 
Komentovaná prohlídka v krytu – v expozici plynových masek, 
která vznikla ve vodohospodářské místnosti 
 
O slavnostním otevření krytu, které se uskutečnilo 
28. října, informovala takřka všechna dostupná 
média. Jako jediní z regionu jsme se dostali i do 
hlavního zpravodajství České televize, informoval 
o nás Český rozhlas Olomouc i celostátní Český 
rozhlas Radiožurnál, Rádio Haná, regionální noviny 
Nové Přerovsko a Deník, dále nám byla věnována 
celá strana v Mladé Frontě, psali o nás i na 
Novinky.cz, a dokonce i na googlu při zadání hesla 
„kryt Přerov“ nebo „kino Přerov“ získají zájemci 
desítky odkazů. Medializace nebyla podceněna, 
a proto jsme mohli uspokojit i zájemce o prohlídku 
krytu z jiných měst, například z Valašského 
Meziříčí, Šumperka, nebo i z Čech.  
 
DO KRYTŮ, PŘEROVE! – dokumentární film  
V souvislosti se zpřístupněním protiatomového krytu 
v kině a jeho technického zázemí jsme natočili také 
celovečerní dokumentární snímek s názvem Do 
krytů, Přerove! Informace z hodinové prohlídky jsou 
doplněny právě tímto 40minutovým dokumentem. 
V něm tvůrci kamerou nahlédli do vybraných zají-
mavých úkrytů ve městě, zavzpomínali na branná 
cvičení a přiblížili divákům dříve tajnou výstavbu 
těchto podzemních pevností. Natočení snímku, které 
probíhalo skoro celý rok, je dílem vedoucí kina 
BcA. Svatavy Měrkové. Pod její režií vznikl film, 
který umožnil divákům nahlédnout do míst, kam se 
v podstatě nikdy žádný civilista nedostal. O pro-
mítnutí dokumentu žádají nejen zájmové skupiny, 
ale i školy, které jej mohou využít pro hodiny 
dějepisu. Realizace dokumentu byla podpořena 
schválenou dotací ministerstva kultury České 
republiky, které na výrobu snímku zaslalo příspěvek 
ve výši 30 000 Kč.  
 
Z DALŠÍ ČINNOSTI KINA  
Každý měsíc je distribuován tištěný velký program 
kina do okolních obcí, jelikož i jejím občanům se 
chce kino Hvězda přiblížit. Na požádání jsou 
zasílány newslettery s aktuálním infem o projekcích 

našim divákům, tiskové zprávy do škol, na obecní 
úřady a do dalších institucí v celém okrese Přerov.  
Velmi pozitivní reakce u návštěvníků kina mělo 
zavedení platebního terminálu. V průběhu roku činil 
obrat přes platební kartu 750 000 Kč. 
Vedle příjmů z pronájmů sálu se dařilo získávat 
finanční prostředky i z reklam, ať už prostřednictvím 
společnosti Reklama v kině, anebo po vlastní linii.  
 
HVĚZDÁRNA  
Rozhodnutím zřizovatele od září 2018 organizace 
dostala k provozování městskou hvězdárnu. Na její 
rozvoj a zatraktivnění podalo pomocnou ruku vedení 
pražského planetária a hvězdáren a na oslovení ke 
spolupráci kladně reagovala i Slezská univerzita 
Opava. V současnosti se zpracovává koncepce.  
 
MĚSTSKÝ DŮM 
Městský dům, stánek múz Přerovanů, ročně pobaví 
tisíce příchozích. Více než 40 tisíc si v loňském roce 
vybralo některý ze zhruba deseti typů představení. 
Dramaturgie nabídla kromě velkých koncertů 
i renomovaná divadla, zábavná talk show, operu 
nebo vůbec prvně na prknech Městského domu 
i klasický balet. 
Dagmar Pecková, Jaroslav Dušek, Chantal Poullain, 
Petra Janů, Linda Rybová, Ewa Farna, Lucie Bílá, 
Miroslav Donutil, Jan Kraus, Mahulena Bočanová, 
Štefan Margita nebo Hana Zagorová. To je pouze 
namátkový výčet zvučných jmen osobností českého 
šoubyznysu, jejichž nositelé v roce 2018 stanuli na 
forbíně Městského domu před publikem.  
Kasovním trhákem roku bylo bezesporu představení 
Jaroslava Duška Čtyři dohody a tradičně vyprodané 
koncerty legend Ondřeje Havelky a Václava Hybše. 
I díky tomu pak může dramaturgie zkoušet nové 
alternativní projekty, které jsou ve srovnatelných 
městech již dávno tradicí. Jedná se třeba o abonentní 
systém pro specifický žánr či skupinu návštěvníků. 
Byť dramaturgie vychází z obecného povědomí 
o oblíbenosti divadel či interpretů, ne vždy lze 
předem odhadnout zájem a s tím související 
rentabilitu projektu.  
 

 
Ukázka z baletu Labutí jezero  
 
V Městském domě nechyběla oblíbená taneční 
nedělní odpoledne pro seniory, nezapomnělo se ani 
na dětského diváka.  K zavedené přerovské tradici 
neodmyslitelně patří podzimní jazz nebo do 
posledního místečka zaplněné předvánoční koncerty 
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MelodyMakers Ondřeje Havelky či Orchestru 
Václava Hybše.  
Samostatnou kapitolou jsou díky noblese zdejšího 
sálu oblíbené plesy. Ředitelé gymnázií a zdejších 
středních škol už mnoho desetiletí ctí tradici 
pořádání maturitních plesů v Městském domě pro 
jeho výjimečnou atmosféru. Totéž platí i pro 
významné přerovské firmy a instituce.  
Novinkou dramaturgie loňského roku bylo rozšíření 
žánrové pestrosti. Klasický balet s výpravnou 
choreografií Labutího jezera přivezlo Moravské 
divadlo Olomouc. Uskutečnily se vzpomínkové 
pořady věnované přerovským osobnostem. První byl 
věnován jubileu Jaroslava Wykrenta, kterému na 
jevišti mj. popřála písní například i Marie Rottrová. 
Druhým projektem bylo vzpomenutí dvacátého 
výročí úmrtí Lubomíra Plevy. Poctu mistrovi světa 
ve hře na foukací harmoniku složili harmonikáři 
z celé České republiky. 
Programová skladba pamatovala i na pohádky pro 
děti nebo činohru s prvky opery v podání 
fenomenální pěvkyně Dagmar Peckové a herečky 
Báry Hrzánové. Úplnou novinkou pak byl rockový 
minifestival s přesahem do dalšího kalendářního 
roku. Projekt pod sloganem Rocková smršť 
v Měšťáku, bude mít několik večerů. V listopadu 
vystoupila australská kapela Vdelli.  
Městský dům však nezvyšuje průběžně laťku jen 
v nabídce žánrů, ale i eventových projektů. 
Charakteristikou loňského roku byly oslavy stoleté 
republiky. Městský dům se ihned v lednu připojil 
koncertem Moravské filharmonie, v duchu oslav se 
nesl i Reprezentační ples města, prostor dostali žáci 
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka 
v Přerově, a to hned dvakrát. Prvně představil 
Dechový orchestr Haná komponovaný pořad Od 
Rakousko-Uherska až po dnešek, podruhé ZUŠka 
zahrála ke stému výročí republiky v listopadu. 
Přesně v den vzniku republiky 28. října restaurace 
hostila slavnostní večeři s autentickou vzpomínkou 
na vyhlášení republiky. 
Smutnou, ale maximálně důstojnou událostí, bylo na 
sklonku roku velkolepé rozloučení s ikonou polisto-
padového podnikatelského vývoje Přerova, zachrán-
cem Meopty a čestným občanem města, Paulem 
Rausnitzem. To jen dokazuje, že Městský dům není 
využitelný jen jako stánek múz, ale jeho multifun-
kčnost a obliba jde napříč přesahem.  
 
GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Výstavnímu kalendáři dominoval projekt ke stoleté 
republice. Nebývale obrovskou pozornost vzbudila 
i expozice k jubileu přerovského Academicu. Menší 
penzum výstav než obvykle, přesto luxusní počet 
příchozích. Na devět různě zaměřených expozic se 
přišlo během roku 2018 do Galerie města Přerova 
podívat přes 13 tisíc návštěvníků.   
Důvod zorganizování menšího počtu výstav než 
v jiných letech je prozaický. Je jím skutečnost, že 
zásadní část výstavního kalendáře roku 2018 
zabral nebývale rozsáhlý výstavní projekt k výročí 

stoleté republiky. Ten čítal dvě části výstavy Století 
Přerovska ve výtvarném umění, kterou během jara 
i podzimu navštívily dohromady téměř 4 tisíce 
příchozích. Jarní část se pak věnovala období první 
poloviny stoleté republiky, tedy létům 1918-1968.  
Druhá podzimní pak mapovala výtvarné umění 
Přerovska od roku 1968 po současnost. Výstavy 
probíhaly souběžně i ve výstavní síni Pasáž 
a představili jsme společně 7 desítek autorů, nejvíce 
malíře, ale také grafiky, fotografy, sochaře, 
keramiky, kováře, skláře, designéry a další. 
Atmosféru bohémy 30. let v Galerii města Přerova 
v únoru při vernisáži navodila improvizovaná 
swingová kavárna s pražským duem Swingfonix.  
Začátek roku patřil polské malířce Danutě Matysik, 
jejíž oleje s hudební tematikou doplnila šperkařka 
Agnieszka Kloc. Své místo měla tradičně v květnu 
Absolventská výstava mladých přerovských 
výtvarníků ze ZUŠ, návratem k výročním výstavám 
byly hned dvě expozice. Retrospektivní výstava 
Padesát let zálesákem v červnu vzdala hold přesně 
půl století trvající existenci volnočasového sdružení 
mladých milovníků přírody Zálesácká 10 Přerov. 
Nechybělo stanové ležení, ukázka táborového 
ohniště, kotlíky, podsadové stany a další typické 
zálesácké propriety. K dalším maximálně zdařilým 
patřila i jubilejní výstava k 60. výročí založení 
Academic Jazz Bandu, kdy každý panel mapoval 
jeden rok existence kapely. Nechyběly dobové 
fotografie a plakáty, výpisky z kronik, diskografie 
nebo vzpomínky pamětníků. Za pouhé 4 týdny se 
přišlo historií nejdéle existujícího jazzového tělesa 
v republice potěšit rekordních 3 tisíce lidí.  
Uměleckou fotografii v galerii vloni prezentoval 
Martin Frouz se svým souborem Umění z času 
lovců. Výstavní rok 2018 uzavíraly olejomalby 
přerovsko-mnichovského autora Václava Baláta.   
Galerie města Přerova je v provozu od roku 2010, 
v příštím roce je k prvnímu velkému kulatému 
výročí naplánována retrospektivní výstava plakátů 
všech uskutečněných výstav od jejího vzniku až po 
současnost včetně setkání autorů.  
 
VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ  
V roce 2018 jsme ve Výstavní síni Pasáž uspořádali 
celkem 13 výstav pestrého zaměření. Oproti 
minulému roku došlo k nárůstu návštěvníků, celkem 
jsme jich na výstavách přivítali 9 500.  
Dominantou se stala výstava Století Přerovska ve 
výtvarném umění, která byla nabídnuta veřejnosti ve 
dvou částech. Jarní se věnovala období 1918–1968, 
podzimní zahrnovala léta 1968–2018. Výstava 
probíhala současně v obou městských galeriích. 
Návštěvníci tak mohli zhlédnout díla takřka 70 
autorů, malířů, grafiků, ilustrátorů, sochařů, 
keramiků a dalších umělců. Ve Výstavní síni Pasáž 
dostala svůj prostor i mladší generace přerovských 
výtvarníků, z nichž nelze nevzpomenout Pavlu 
Voborník Kačírkovou, Vendulu Chalánkovou nebo  
Barboru Brůnovou Botkovou a Dana Trantina. 
V závěru roku jsme uspořádali speciální výtvarnou 
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výstavu s názvem Design v Meoptě, na které byly 
vůbec poprvé souhrnně představeny osobnosti 
designu a příklady jejich práce pro významný 
přerovský podnik. Z dalších výtvarných výstav měla 
u veřejnosti kladný ohlas výstava obrazů Petra Válka 
ve stylu art brut. Autor v Přerově vystavoval poprvé 
a zaujal svým specifickým humorem, a to především 
studenty a mladší generaci návštěvníků. Přerovští 
studenti dostali v galerii svůj prostor na dvou 
výstavách. Českománie - byla úspěšná výstava 
výtvarných děl studentů Gymnázia Jana Blahoslava 
a Střední pedagogické školy, která vznikla 
k příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. 
Vznik děl byl inspirován českými památkami, 
přírodou, literaturou, sportem, hudbou i folklorem. 
Báje mýty a legendy byly tématem výtvarných prací 
studentů Gymnázia Jakuba Škody. 
Z rozvojových záležitostí města Přerova jsme 
prezentovali návrhy urbanistických řešení území 
kolem budoucího průpichu v Přerově.  
Z přerovských historických témat zaujala nevšední 
výstava o oboru přerovského radioamatérství. Výsta-
va Z historie přerovských radioamatérů tak návštěv-
níkům nabídla zajímavý pohled do oblasti, jejíž 
vývoj byl i úzce spjat s našimi dějinnými událostmi. 
U příležitosti připomínky výročí tragédie na 
Švédských šancích, spojené s pietní akcí a umístě-
ním výtvarného díla na tomto místě, jsme mimo plán 
zrealizovali výstavu k této příležitosti. Výstava byla 
doplněna obrazy malířky Anny Sypěnové a těšila se 
velkému zájmu návštěvníků. 
Podobný zájem jsme zaznamenali u putovní výstavy 
Rozkulačeno, která proběhla v galerii v lednu 2018, 
pod záštitou senátorky Jitky Seitlové a ministra 
Mariana Jurečky. Výstava reflektovala období 
násilné kolektivizace v době komunistického 
režimu, kdy došlo k zásadní proměně venkova, jejíž 
důsledky jsou dodnes patrné i v našem regionu. 
Závěr roku spatřil zajímavou historickou výstavu 
Stíhačka s jediným sestřelem, kterou jsme uzavřeli 
již šestý úspěšný galerijní rok. 
 
REALIZACE OSLAV MĚSTA PŘEROVA   
Kulturní a informační služby města Přerova jsou pro 
svého zřizovatele hlavním partnerem realizace 
programové části vybraných městských slavností. 
Občanům města a jeho návštěvníkům i v roce 2018 
byl nabídnut kvalitní program vycházejícího ze 
schváleného plánu akcí.    
Loňskou nepřehlédnutelnou novinkou, uspořádanou 
v rámci celoročních oslav výročí stoleté republiky, 
byl zahajovací koncert Hudebního léta na hradbách 
ve stylu Benátské noci. Oblíbenou prvorepublikovou 
kratochvíli, jak se hudebně-tanečním večerům na 
vodě s občerstvením a lampiony přezdívalo, 
situovali organizátoři k řece Bečvě a do přilehlé 
lokality pod hradbami. K navození atmosféry 
starých časů přispěl v úterý 26. června 2018 koncert 
Academic Jazz Bandu přímo z pontonového mola. 
V duchu 20. a 30. let se nesla i swingová tančírna 
Pod Spálencem, příjezd veteránu nebo promítání 

historických pohlednic Přerova na městskou hradbu. 
Po celých dalších devět týdnů tak Přerované měli 
možnost bavit se nad řekou Bečvou třeba šramlem, 
balkánskými melodiemi, blues, soulem, jazzrock 
fusion, šansonem, word music, latinskými rytmy či 
funky. Pod hradbami se týden co týden scházelo 
vždy několik set posluchačů, projekt byl spojen ve 
spolupráci s Hematologicko-transfúzním oddělením 
přerovské nemocnice s propagací a podporou 
dárcovství krve. Mezinárodní multižánrový festival 
Hudební léto na hradbách organizovaly Kulturní 
a informační služby města Přerova v roce 2018 již 
potřetí, opět ve spolupráci s Nadačním fondem 
Blues nad Bečvou. 
Tradicí se již stávají lednová vystoupení Moravské 
filharmonie Olomouc. Na úvod kulturní sezony 
nechyběl její koncert, kterým posluchačům přiblížila 
nesmrtelné hity rockových kapel v programu 
s názvem Rolling Rock. 
Leden patřil tradičnímu a oblíbenému novoročnímu 
ohňostroji. V podvečer na „Tři krále“ tak přilákal ke 
břehům Bečvy nejen rodiny s dětmi. Akce byla 
následně zpestřena o zábavní kulturní program na 
náměstí T. G. Masaryka.  
Mezi občany vítanou akcí bylo, již třetí, zdobení 
autobusových zastávek městské hromadné dopravy  
u příležitosti svátků jara. Výzdoba za spolupráce 
Výstavní síně Pasáž byla dílem žáků přerovských 
základních škol, Střediska volného času Atlas  
a Bios, ZUŠ Bedřicha Kozánka, Gymnázia Jakuba 
Škody, Městské knihovny a Loutkového divadla. 
Připraven a realizován byl velikonoční jarmark  
k oslavě svátků jara na přerovském Horním náměstí. 
Diváci na Horním náměstí mohli obdivovat výkony 
členů amatérských divadelních souborů, které 
vhodně doplňovali profesionální umělci. Nazdobené 
kraslice a perníčky, paličkování a další tematicky 
zaměřené exponáty v malém sále Městského domu 
se staly místem návštěvy všech těch, kteří si chtěli 
připomenout kulturní tradice našeho národa. 
Svatovavřinecké hody v Přerově tradičně lákají 
k návštěvě a i v roce 2018 nabídly divákům pro-
gram, díky kterému během víkendu pulzovalo celé 
centrum města. Přerov se opět vrátil do dob, kdy 
město povýšil na „královské“ český král Přemysl 
Otakar II. Diváci obdivovali historický průvod, 
zručné řemeslníky při práci v rámci historického 
jarmarku, nechyběla celá řada zajímavých vystou-
pení včetně večerního rytířského turnaje. Drama-
turgii historické části programu zajistila skupina 
historického šermu Markus M.  
Na začátku září v rámci zábavné akce „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.  
V programové nabídce roku 2018 byly i akce ke 
„Dni vítězství“, májové oslavy, od května do září 
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promenádní koncerty v městském parku Michalov. 
Srpen patřil oslavě svatovavřineckých hodů a závěr 
roku vánočním oslavám s oblíbenou silvestrovskou 
plaveckou show.  
 
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
V prostorách Městského domu poskytují pracovníci 
informačního centra návštěvníkům i občanům města 
Přerova turistické informace, zajišťují předprodej 
vstupenek na kulturní akce pořádané ve vlastní režii 
i pro cizí subjekty. Veřejnosti jsou také nabízeny 
zpoplatněné služby, zejména kopírování, skenování, 
laminování, internet pro veřejnost, komentované 
prohlídky s průvodcem, prodej parkovacích karet. 
Pobočka MIC v místní části Přerov-Předmostí slouží 
veřejnosti v objektu Pod Skalkou 1a. Provoz je 
celoroční, návštěvníci zde získají nejen informace 
o regionu Přerov, ale především o archeologické 
lokalitě Předmostí. Služby pro veřejnost jsou prová-
děny za úplatu (jedná se zejména o kopírování, 
skenování či internet pro veřejnost), turistické infor-
mace jsou poskytovány bezplatně. 
 
CERTIFIKÁTY  
MIC je certifikovaným místem Českého systému 
kvality služeb. V červenci 2018 Městské informační 
centrum Přerov obnovilo certifikát I. stupně ČSKS. 
V červnu 2018 se uskutečnilo ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism a A.T.I.C. ČR hodnocení 
kvality služeb TIC pomocí mystery shopping. TIC 
bylo hodnoceno z pohledu běžného zákazníka, který 
se svým dotazem přišel do informačního centra. 
Informační centrum Přerov bylo hodnoceno indexem 
88,1%, což představuje výborné hodnocení. Městské 
informační centrum splňuje standard služeb dle 
Jednotné klasifikace turistických informačních 
center České republiky se zařazením do skupiny B, 
pobočka v Předmostí je zařazena do skupiny C.  Obě 
turistická informační centra jsou od r. 2016 členy 
Asociace turistických informačních center. Ta 
poskytuje metodickou pomoc při vedení turistického 
informačního centra.  
Zaměstnanci informačního centra absolvovali v prů-
běhu roku 2018 vzdělávací kurzy. Jazykové kurzy 
mají velký význam pro jejich práci. Mohou tak 
poskytovat informace zahraničním turistům. Během 
roku se zúčastňují i dalších tematicky zaměřených 
vzdělávacích seminářů (konference Travelevolution, 
seminář na téma sociální sítě, vzdělávací semináře 
pro pracovníky MEIS, setkání členů A. T. I. C., 
seminář k dotačnímu titulu TIC), které jsou inspirací 
pro jejich práci a poskytují jim prostor pro zavedení 
inovativních nástrojů ve firmě.  
 
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
I v roce 2018 MIC nabízelo průvodcovské služby. 
Celkem jich využilo 333 osob. U příležitosti 
svatovavřineckých hodových slavností uspořádalo  
MIC v srpnu hodovou komentovanou procházku Za 
přerovským pivem. Prohlídka byla tematicky zamě-
řena na historii pivovarnictví a pohostinství, 

s exkurzí do Pivovaru Zubr. S ohledem na omezenou 
kapacitu návštěvníků v pivovaru bylo nutné se pře-
dem na prohlídku objednat. Komentované prohlídky 
se zúčastnilo celkem 53 zájemců. 
 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
Pracovníci informačního centra zabezpečují prodej 
vstupenek do Městského domu, podílí se na přípravě 
programu kulturních akcí, zpracovávají a distribuují 
vstupenky na maturitní a reprezentační plesy, 
poskytují kompletní informace o připravovaném 
kulturním programu v Městském domě. 
 
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRU 
TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří 
přesné turistické informace z oblasti své působnosti. 
TIC poskytuje informace ústně, telefonicky, 
elektronicky a bezplatně. Některé služby mohou být 
zpoplatněny, za tímto účelem je sestaven ceník, 
který je umístěn na viditelném místě. Standard 
poskytovaných služeb je popsán v dokumentu 
„Kvalitativní parametry obsluhy návštěvníků TIC“, 
a je dodržován pracovníky informačního centra. TIC 
má vlastní informační databázi v elektronické 
podobě, u které provádí průběžnou aktualizaci. 
Shromažďování informací probíhá v průběhu celého 
roku. Informace jsou sestaveny a shromažďovány ze 
všech dostupných zdrojů. Údaje jsou zpracovány do 
katalogu firem, který tvoří Informační systém, který 
je účelně sestaven podle různých kritérií. Uložené 
informace jsou průběžně prověřeny a aktualizovány. 
Dále jsou vloženy i do webové prezentace infor-
mačního centra, sloužící zároveň jako databáze TIC. 
Data jsou aktualizována celoročně. Před zahájením 
turistické sezóny jsou ověřeny otevírací doby, 
kontakty a vstupné do jednotlivých turistických 
zařízení a cílů. Před letní sezónou, obvykle do 
30. dubna, v periodě 1 roku jsou kontaktovány 
ubytovací a gastronomické zařízení, aktualizovány 
ceníky, kontaktní údaje a prověřena kvalita 
poskytovaných služeb za účelem doporučení služeb 
turistům. Jsou aktualizovány otevírací doby a vstup- 
né do muzeí, sportovních zařízení a dalších subjektů. 
Před zimní sezónou obvykle do 30. listopadu zjišťu- 
jeme možnosti zimního sportovního vyžití a před 
koncem roku databázi míst, kde se konají 
společenské akce a plesy. Každý měsíc se provádí 
sběr a následné zpracování informací o akcích ve 
městě a okolí. Tyto informace jsou uloženy do 
kalendáře akcí na www.prerov.eu, www.ok-
tourism.cz a do kulturního tištěného měsíčníku. 
Pravidelně v říjnu jsou osloveni pořadatelé kulturních 
a sportovních akcí ve městě. Ze získaných dat 
zpracováváme kalendář akcí na celý následující rok.  
 
MEIS - MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM  
MEIS při MIC poskytuje informace zákazníkům 
o Evropské unii a to již od roku 2014. V roce 2018 
MEIS realizovalo fotografickou výstavu, akce pro 
veřejnost Evropský den hudby a Den Evropy. 
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Spolupořadatelem výstavy a Evropského dne hudby 
byla i Výstavní síň Pasáž. Fotografická výstava 
Martina Blaťáka Na cestě po Itálii se konala od 
konce června do konce srpna. Výstavu zhlédlo 
celkem 616 osob. Součástí vernisáže k této výstavě 
byla ochutnávka italských specialit, které připravila 
SŠ Gastronomie a služeb Přerov a doprovodný 
program předvedl komorní orchestr ZUŠ Přerov. 
Další akce s názvem Den Evropy se konala dne 
8. května s účastí cca 650 osob. Součástí akce byl 
informační stánek MEIS, velkoformátové puzzle 
Evropské unie, kolo štěstí, soutěže, kvízy, či 
infokoutek s omalovánkami pro malé děti. V rámci 
oslav Evropského dne hudby, zazněla v ulicích 
města Přerova hudba nejrůznějších žánrů, kterou 
přítomným divákům zahrálo devět hudebních 
skupin. 
 
VLASTNÍ INFORMAČNÍ TISKOVINY  
MIC pro zájemce z řad veřejnosti rozesílá bezplatné 
propagační letáky a brožury. Na vyžádání lze 
měsíčník Kulturní přehled zasílat jeho zájemcům 
i elektronicky. Měsíčník informuje o připravovaných 
společenských, kulturních a sportovních akcích 
v Přerově a okolí. Kulturní přehled je každý měsíc 
vydáván v počtu 300 ks. Pro návštěvníky města jsou 
v několika jazykových mutacích nabízeny materiály 
o ubytovacích a stravovacích možnostech, tipy na 
návštěvu historických a přírodních zajímavostí ve 
městě i v regionu. V rámci obchodní činnosti MIC 
jsou připraveny propagační a upomínkové předměty 
tematicky zaměřené na město Přerov 
 
STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI  
V roce 2018 navštívilo MIC 25 015 návštěvníků, 
z toho 85 zahraničních turistů (nejvíce Slovensko, 
Polsko, Německo, Rakousko). Pobočku MIC v Pře-
rově-Předmostí navštívilo celkem 9 093 návštěvníků 
(z toho 17 zahraničních).  
Ke sledování počtu návštěvníků MIC byl na 
pobočkách využíván sčítač návštěvnosti agentury 
Panoramas.  
 

Typ dotazu Počet dotazů 

Ubytování 30 
Kultura 5 357 
Stravování 36 
Předprodej vstupenek 5 199 
Turistika a sport 1 245 
Doprava 180 
památky 1 959 
Jiný typ dotazu 4 432 
Služby 6 492 
Cizinci 85 
Celkem  25 015 

Statistika návštěvnosti za rok 2018: MIC, nám.  
T.G.Masaryka 7, Přerov 

 

Typ dotazu Počet dotazů 

Ubytování 14 

Kultura 348 

Stravování 14 

Jiný 2 301 

Služby IC  2 389 

Sport 5 

Turistika 2 100 

Doprava 32 

Cizinci 17 

Návštěvnost památníku 1 873 

Celkem 9 093 
Statistika návštěvnosti za rok 2018: MIC Předmostí, 

 Pod Skalkou 1a, Přerov-Předmostí 
 
PAMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ 
Památník představuje jednu z nejvýznamnějších 
středoevropských lokalit s archeologickými nálezy 
pravěkých kostí z doby kamenné.  
Ve vnitřních prostorách pavilonu provádí pracovníci 
městského informačního centra odborný výklad 
zaměřený na prezentaci archeologických nálezů. 
Památník v roce 2018 navštívilo celkem 1873 osob, 
což je o takřka 100 více ve srovnání s minulým 
obdobím. Od dubna do října je zájemcům nabízena 
průvodcovská služba s odborným výkladem, zahrnu-
jícím informace o expozici pravěkých kostí. Pro 
školní kolektivy je připraven ve spolupráci se ZŠ 
Komenského vzdělávací program „Čtvrtek s mamu-
tím programem“. Programu se zúčastnilo celkem 
236 žáků. V prázdninových měsících se uskutečnil 
program pro veřejnost „Archeologie v kostce“. 
Komentovaná procházka zahrnovala okruh od MIC 
k památníku lovců mamutů a končila ve školním 
muzeu. Programu se zúčastnilo 148 návštěvníků, 
především rodiny s dětmi. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout i výstavu Umění z času lovců, která 
byla k vidění od června do konce září jako druhá 
část výstavy (první část byla umístěna v Galerii 
města Přerova). Expozice byla umístěna v infor-
mačním centru a v památníku lovců mamutů. 
 
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 2018 činily  výnosy z prodeje služeb 
v galerii 41 721,38 Kč, a výnosy z prodaného zboží 
v kině 162 666,57 Kč. Zisk celkem byl vykázán ve 
výši 52 538,40 Kč.  
 
PROPAGAČNÍ, NAVIGAČNÍ A VÝLEPOVÁ 
ČINNOST 
Rozhodnutím zřizovatele je naše organizace jediným 
provozovatelem navigačních prvků na sloupech 
veřejného osvětlení ve městě.  
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V rámci schválené činnosti zajišťuje středisko výlep 
reklamních plakátů na všech městských výlepových 
plochách. Z těchto činností byl za rok 2018 vytvořen 
zisk v celkové výši 745 470,23 Kč. V následujících 
tabulkách je uveden vývoj tržeb, dle konkrétního 
zaměření, za poslední čtyři roky.  
 

 
Období Panely Horizont               

(výnosy celkem po odpočtu DPH) 

r. 2015 319 638,60 Kč 

r. 2016 354 675,90 Kč 

r. 2017 330 080,70 Kč 

r. 2018 367 186,05 Kč 

 
                    
Období Ostatní výlepové plochy     

(výnosy celkem po odpočtu DPH) 

r. 2015 481 863,50 Kč 

r. 2016  582 387,00 Kč 

r. 2017 618 947,98 Kč 

r. 2018 607 438,08 Kč 

 
                    
Období Naváděcí činnost,                

(výnosy celkem po odpočtu DPH) 

r. 2015 568 300,00 Kč 

r. 2016  636 950,00 Kč 

r. 2017 760 850,00 Kč 

r. 2018 895 610,28 Kč 

 
MĚSTSKÝ DŮM 
hostinská a ostatní činnost 
Restaurační zařízení Městského domu je opakovaně 
ztrátové, a to i přes obrovskou snahu organizace 
směřující ke zvýšení tržeb a provedené organizační 
změny. Tyto změny samozřejmě neměly vliv na 
kvalitu připravovaného jídla. Náklady na provoz 
byly vysoké, pravidelné měsíční platby bylo nutné 
hradit, což se následně negativně projevilo 
v dosaženém hospodářském výsledku střediska. 
I přesto, že ostatní doplňkové činnosti organizace 
byly ziskové, zapojení z nich vytvořeného zisku 
nevedlo k pokrytí předpokládané ztráty restaurač-
ního 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 nemo-
vitého a podíl správní režie. 
K 31.12.2018 byla vykázána ztráta z doplňkové 
činnosti Městského domu jako celek ve výši 
1 169 422,31 Kč. V porovnání s předcházejícím ro-
kem došlo ke snížení ztráty o 199 267,16 Kč. Ztráta 
z hostinské činnosti Městského domu se v roce 2018 
začala projevovat již ke konci března. Svůj podíl na 
její výši měla i nová metodika přeúčtování správní 
režie organizace, která náklady střediska k 31.03.2018 

navýšila o více než 213 000,00 Kč, ve srovnání 
s rokem předcházejícím. Z tohoto důvodu byla 
vzniklá ztráta ihned řešena se zřizovatelem a tento 
byl následně požádán o přiznání podpory de minimis 
pro hostinskou činnost roku 2018 ve výši 900 000,00 
Kč. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – 
podpory de minimis schválilo městské zastupitelstvo 
na svém 41. zasedání dne 27.08.2018 usnesením 
č. 1197/41/4/2018. Na začátku září byla podepsána 
veřejnoprávní smlouva č. SML/1272/2018. Použití 
dotace bylo podmíněno vrácením její části ve výši 
zisku z doplňkové činnosti organizace jako celek. 
Organizace byla povinna přednostně uhradit vzniklou 
ztrátu z restaurační činnosti Městského domu použi-
tím zisků z ostatních doplňkových činností. Z tohoto 
důvodu došlo ke snížení použité podpory de minimis 
o částku zbylého zisku ostatních doplňkových 
činnosti ve výši 31 177,01 Kč, která bude ve stano-
veném termínu vrácena na účet zřizovatele. 
Organizace od roku 2017 celkem třikrát vyhlásila 
výběrové řízení na pronájem restauračních prostor 
Městského domu. Tato musela být ze závažných 
důvodů zrušena. Poslední výběrové řízení mělo sice 
vítěze, ale jeho následné požadavky na investice 
nebylo možné akceptovat z důvodů pevně nasta-
vených pravidel v rámci již vyhlášeného a zveřejně-
ného výběrového řízení na provozovatele hostinské 
činnosti v Městském domě. Zřizovatel po těchto 
krocích na 100. schůzi Rady města Přerova, dne 
06.09.2018, pověřil ředitele organizace k jednání 
o uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou 
organizací a společností JANA a. s., Přerov, jejím 
posledním vítězem výběrového řízení, jako nájem-
cem. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podni-
kání byla oběma smluvními stranami uzavřena dne 
18.12.2018 s platností od 01.01.2019 do 31.12.2023 
s opcí na 5 let. Dle ustanovení bodu II. výše uvedené 
smlouvy se smluvní strany dohodly, že zásoby 
nacházející se v předmětu nájmu je nájemce oprávněn 
odkoupit v rozsahu dle své volby. Dle ustanovení 
bodu IX. výše uvedené smlouvy převzal nájemce 
v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 a 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v plném rozsahu na 
něj přecházející práva a povinnosti z pracovněpráv-
ních vztahů. Náhradu za nevyčerpanou dovolenou za 
rok 2018 byla proto zaměstnancům hostinské 
činnosti proplacena, aby nájemci vůči nim nevznikl 
závazek, což byl jeden ze zásadních bodů a poža-
davků nájemce.     
 
NÁJMY KINO HVĚZDA 
Pro objekt kina byly uzavřeny celkem tři nájemní 
smlouvy. Dvě smlouvy stanovily provozovatele ka-
várny a pivnice, a to společnost KPÚ služby s. r. o., 
se sídlem v Bochoři. Tato společnost ukončila čin-
nost výpovědí k 30.11.2018. Od prosince 2018 je 
nájemcem společnost GastroHardyCz, s. r. o., se sí-
dlem v Praze. Nájemní smlouva je sjednána na dobu 
jednoho roku. Poslední smlouva je na pronájem 
nebytových prostor pro umístění přístroje na výrobu 
popcornu a nachos. Za rok 2018 dosáhly výnosy 
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z prodeje a pronájmu nebytových prostor v kině 
výše 544 773,09 Kč (po odpočtu DPH). Hospo-
dářský výsledek před zdaněním byl vykázán ve výši 
371 413,68 Kč.  
 
DOTACE OD OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Z rozpočtu Olomouckého kraje jsme získali v roce 
2018 tyto dotace:  
Pro Městské informační centrum dvě dotace a to:  
� 33 000,00 Kč na projekt „Marketingové aktivity 

MIC Přerov“. Dotace byla využita na mzdové 
prostředky pro průvodce, vzdělávací kurzy pro 
pracovníky MIC a pořízení fotoarchivu MIC,  

� 25 000,00 Kč pro středisko MEIS na projekt 
o Evropské unii.   

� 30 000,00 Kč od ministerstva kultury ČR, 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje, 
získalo v roce 2018 Kino Hvězda na výrobu 
dokumentu „Do krytů, Přerově!“ 

 
PŘÍSPĚVEK OD ÚŘADU PRÁCE PŘEROV  
V září 2018 byla uzavřena „Dohoda o vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku“ na pracovní místo „uklízečky“ pro ucha-
zeče o zaměstnání. Příspěvek bude naší organizaci 
poskytován ode dne nástupu zaměstnance do práce, 
tj. od 01.10.2018 do 31.03.2019. Na základě této 
dohody byl od října 2018 organizaci poskytnut 
příspěvek ve výši 15 000,00 Kč/1 měsíc, tj. celkem 
poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 
90 000,00 Kč.   
 
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE 
Organizací byl v roce 2018 čerpán zřizovatelem 
schválený příspěvek na provoz a odpisy nemovitého 
majetku hlavní činnosti v měsíčních zálohách. 
Původní plán byl navýšen o schválená rozpočtová 
opatření. Odvody z odpisů nemovitého majetku 
k 31.12.2018 byly pravidelně odváděny na příjmový 
účet zřizovatele.   
 
Na účet organizace bylo zřizovatelem v roce 2018 
zasláno celkem 19 006 500,00 Kč.  
Z toho:  
pro hlavní činnost bylo určeno na:  
příspěvek na provoz                       17 566 600,00 Kč  
příspěvek na odpisy NM                     482 900,00 Kč   
úhradu ztráty roku 2017                        57 000,00 Kč 
pro doplňkovou činnost bylo určeno na: 
podporu de minimis pro provoz restauračního 
zařízení Městského domu                    900 000,00 Kč 
 
Rekapitulaci příspěvku na provoz a odpisy NM  
 
Příspěvek celkem (v tis. Kč) – hlavní činnost 
Pův. rozp. 
v  tis. Kč 

Upr. rozp. 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

% k upr. 

rozp. 

16 850,80 18 106,50 18 106,02 99,99 

 
 

 Z toho: 
a) Příspěvek na provoz (v tis. Kč) – hlavní činnost 
Pův. rozp. 
v  tis. Kč 

Upr. rozp. 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

% k upr. 
rozp. 

16 375,70 17 566,60 17 566,60 100,00 

 
b) Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 

(v tis. Kč)               
Pův. rozp. 
v  tis. Kč 

Upr. rozp. 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

% k upr. 
rozp. 

475,10 482,90 482,42 99,90 

 

c) Příspěvek na úhradu ztráty hlavní činnosti 
roku 2017 (v tis. Kč)               

Pův. rozp. 
v  tis. Kč 

Upr. rozp. 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

% k upr. 
rozp. 

0,00 57,00 57,00 100,00 

 
Podpora de minimis (v tis. Kč)  
Restaurační zařízení Městského domu je opakovaně 
ztrátové. Náklady na provoz jsou vysoké, což se  
negativně projevuje v dosaženém hospodářském 
výsledku střediska. I přesto, že ostatní doplňkové 
činnosti organizace byly ziskové, zapojení z nich 
vytvořeného zisku nevedlo k pokrytí předpokládané 
ztráty restauračního zařízení. S ohledem na vývoj 
byl zřizovatel i v roce 2018 požádán o přiznání 
podpory de minimis, která by pokryla tyto vysoké 
náklady za spotřebované energie, opravy a údržbu, 
odpisy majetku movitého a nemovitého a podíl 
správní režie.  
V roce 2018 byla organizaci schválena podpora de 
minimis z rozpočtu statutárního města Přerově dle 
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v sou-
vislosti s provozem restauračního zařízení Městského 
domu. Z podpory bylo v souladu s uzavřenou smlou-
vou čerpání 868 822,99 Kč. 
 
Pův.rozp. 
v  tis. Kč 

Upr.rozp. 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 31.12.2018 

v tis. Kč 

% 
k upr.rozp. 

0,00   900,00 868,82 96,54 

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2018 
Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2018 
jako celek byl zisk ve výši 53 893,53 Kč.  Na část 
nákladů roku 2018 byla zapojena daňová úspora 
roku 2015. V hlavní činnosti vytvořený hospodářský 
výsledek, zisk, je zásluha promítání filmu Bohemian 
Rhapsody, kdy na vstupném za filmové představení 
bylo vybráno více než 637 000,00 Kč.   
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V doplňkové činnosti (DČ) jako celek byl vytvořen 
k 31.12.2018 hospodářských výsledek zisk před 
zdaněním ve výši 31 177,01 Kč. V návaznosti na 
podmínky uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
č. SML/1272/2018 bylo použití dotace podmíněno 
vrácením její části ve výši zisku z doplňkové 
činnosti organizace jako celek. Organizace byla 
povinna přednostně uhradit vzniklou ztrátu z restau-
rační činnosti Městského domu použitím zisků 
z ostatních doplňkových činností.  
 
Rekapitulace hospodářského výsledku DČ:  

- Obchodní činnost                    52 538,40 Kč 
- Navigace a propagace           745 470,23 Kč 
- Nájmy kino Hvězda              371 413,68 Kč 
- Hostinská a ost.čin. MD   - 1 169 422,31 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
 
K 31.12.2018 byl hospodářský výsledek organizace 
vytvořen takto: 
Hospodářský výsledek DČ                           0,00 Kč 
Hospodářský výsledek HČ                    53 893,53 Kč 
 
Rozdělení HV: 
Nedočerpaný příspěvek na odpisy NM 
(bude vráceno zřizovateli)                          482,50 Kč 
Úhrada ztráty HČ z minulých let 
(roku 2016) ve výši                               29 033,08 Kč 
Převod do rezervního fondu                  24 377,95 Kč 
 
Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček 
Ředitel organizace 
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HLAVNÍ ČINNOST

%
původní upravený

spotřeba materiálu 753,20 799,20 794 080,03 99,36
spotřeba energie 1 510,40 1 138,60 1 133 802,32 99,58
prodané zboží 85,00 81,00 80 270,97 99,10
opravy a udržování 315,00 457,50 452 411,33 98,89
cestovné 23,10 22,90 19 768,00 86,32
náklady na reprezentaci 9,00 6,60 5 946,60 90,10
ostatní služby 10 615,20 13 290,40 13 510 571,08 101,66
mzdové náklady 6 695,80 6 541,90 6 528 195,27 99,79
mzdové náklady (náhrady) 0,00 20,00 18 824,00 94,12
OON 2 410,00 2 612,50 2 627 729,25 100,58
zákonné sociální pojištění 2 880,40 2 762,30 2 758 081,80 99,85
jiné sociální pojištění 30,20 36,90 34 504,93 93,51
zákonné sociální náklady 334,20 330,40 329 936,97 99,86
jiné daně a poplatky 5,50 5,70 4 700,00 82,46
ostatní náklady z činnosti 43,50 56,10 117 285,10 209,06
rozúčt. správní režie ostatní -277,20 -1 467,20 -1 622 850,63 110,61
odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 135,30 152,70 152 684,50 99,99
odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 475,10 482,90 482 417,50 99,90
odpisy dl. maj. ostatního 86,80 86,80 69 587,00 80,17
kurzové rozdíly 0,00 6,70 5 853,00 87,36
náklady z drobného dlouh. majetku 180,00 452,10 447 120,97 98,90

NÁKLADY CELKEM 26 310,50 27 876,00 27 950 919,99 100,27

výnosy z prodeje služeb 7 974,80 9 257,80 9 611 610,43 103,82
výnosy z pronájmu 927,20 0,00 0,00
výnosy z prodaného zboží 100,00 104,00 104 252,89 100,24
úroky 1,50 1,50 1 230,40 82,03
ostatní výnosy z činnosti 10,20 17,50 15 535,30 88,77
čerpání fondů 247,70 160,00 0,00 0,00
čerpání fondů - ušetřená daň 63,00 63,00 0,00 0,00
výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 16 375,70 17 566,60 17 566 600,00 100,00
výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy bez 
dotace - kryto)

475,10 482,90 482 900,00 100,00

výnosy vybran. MVI z trans. (odpisy z 
dotace - nekryto)

135,30 152,70 152 684,50 99,99

výnosy vybran. MVI z trans. (mimo 
zřizovatele)

0,00 70,00 70 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 26 310,50 27 876,00 28 004 813,52 100,46

zisk
VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM 53 893,53
daň z příjmů 0,00

přepočtený počet pracovníků 19,64
průměrná mzda 27 780,00

Organizaci byla uhrazena ztráta roku 2018 ve výši 57 000 Kč.

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2018
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 
(v Kč)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 2 355,20 13 602,10 13 733 490,07 100,97

VÝNOSY 3 286,20 13 602,10 13 733 490,07 100,97

výsledek hosp. před zdaněním 931,00 0,00 0,00

daň příjmu 20,00 0,00 0,00

VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 911,00 0,00 0,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 
(v Kč)

– 163 –
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2018

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

náklady 1 232,87 6 616 602,99 3 436 276,75 10 153 590,46 7 736 534,92 6 682,00 27 950 919,99

výnosy 1 232,87 6 616 600,29 3 436 397,49 10 038 610,57 7 905 412,30 6 560,00 28 004 813,52

z toho příspěvky 
na provoz

0,00 6 000 100,00 3 302 000,00 6 074 500,00 2 190 000,00 0,00 17 566 600,00

výsledek 
hospodaření
 + zisk/-ztráta

0,00 -2,70 120,74 -114 979,89 168 877,38 -122,00 53 893,53

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

151 849,55 12 278 779,61 1 129 501,50 173 359,41 13 733 490,07

204 387,95 11 109 357,30 1 874 971,73 544 773,09 13 733 490,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 538,40 -1 169 422,31 745 470,23 371 413,68 0,00výsledek hospodaření + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

– 164 –
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Sociální služby města Přerova, p. o. 
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov 
 

 
 
Příspěvková organizace Sociální služby města 
Přerova je pro město klíčovým partnerem při 
zjišťování potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů 
jeho krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. 
Zajišťuje, co do objemu i sortimentu, rozhodující 
podíl kvalitních, ekonomicky dostupných sociál-
ních 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 poskytované služby jsou senioři, 
kteří potřebují pomoc druhé osoby a dále osoby, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického onemocnění nebo zdravotního posti-
žení. Věkové rozmezí uživatelů je 26 let a více. 
Průměrný věk našich uživatelů je 79 let. 
Pečovatelská služba (dále PS) je poskytována 
v terénu a ambulantně. Terénní forma je v domác-
nostech uživatelů, bydlících ve městě Přerově 
a jeho místních částech a ambulantní forma se 
uskutečňuje ve střediscích osobní hygieny, která 
jsou umístěna v domech s pečovatelskou službou 
(dále DPS). 
Doba poskytování terénní služby je od 7:00 hodin 
do 20:00 hodin každý den včetně víkendů a svátků. 
Ambulantní forma služby je poskytována ve všední 
dny od 7:00 hodin do 15:30 hodin 
PS je rozdělena do 5 okrsků (okrsek U Žebračky 18, 
okrsek Trávník 1, okrsek Fügnerova 1, okrsek Jižní 
čtvrť I/25, okrsek Tyršova 68 – Předmostí). 
Provoz je zabezpečen 59,75 úvazky pracovníků, 
z toho je 46 úvazků pečovatelek (pracovník v sociál-
ních službách). Pro zajištění své činnosti využívá 
PS také osoby zaměstnané na dohodu o pracovní 

činnosti v počtu 17 osob. Tito pracovníci uskuteč-
ňují rozvoz obědů a úkony přímé péče ve dny 
pracovního klidu a v době letních dovolených. 
Pro dopravu při zajištění služeb využívají pracov-
níci 18 jízdních kol, která se používají na okrscích, 
kde jsou daleké přejezdy mezi uživateli. Současně 
používáme 6 motorových vozidel, která slouží 
především k poskytnutí služby dovozu obědů, 
nákupů a dovozu uživatelů do střediska osobní 
hygieny z příměstských částí (Čekyně, Dluhonice, 
Henčlov, Kozlovice, Lověšice, Lýsky, Penčice, 
Penčičky, Popovice, Předmostí, Újezdec, Vinary, 
Žeravice). 
 

 
 

V Přerově je 8 domů zvláštního určení, DPS. V pěti 
z nich jsou zřízena střediska osobní hygieny (dále 
SOH), která jsou využívána pro koupání uživatelů 
PS. Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů a zajištění 
jejich komfortu při koupání, je každé SOH vyba-
veno elektrickým zvedákem do vany a sprchovou 
židlí. Nejčastěji tuto službu využívají uživatelé, 
jejichž domácí prostředí neodpovídá požadavkům 
na bezpečné a pohodlné provedení osobní hygieny. 
V rámci našich služeb provádíme také praní prádla 
uživatelům PS. K tomuto účelu je v DPS Jižní čtvrť 
I/25 velkokapacitní prádelna. Je využívána i na 
praní pracovních oděvů pracovníků PS.  
Během roku se dokončila modernizace zázemí 
pracovníků PS v DPS Trávník 1, Fügnerova 1           
a U Strhance 13 včetně vybavení místností výdejen 
jídla novými kuchyňskými linkami. Také došlo 
k pořízení notebooků pro efektivnější práci s pro-
gramem pečovatelské služby. Byla zakoupena dvě 
nová jízdní kola a dvě nová motorová vozidla. Jako 
každý rok i v tomto roce došlo k obnově stávajících 
jídlonosičů, kterých bylo nakoupeno 120.  
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Vzhledem k tomu, že poptávka po PS je stále vyšší 
a abychom mohli uspokojit potřebnou péči našich 
uživatelů, došlo k navýšení počtu pracovníků o 6 
dalších úvazků. 
 

Počet uzavřených smluv za období 2011 - 2018 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

874 867 860 909 1005 977 1022 1048 

 

PS poskytuje služby základní činnosti a fakultativní 
činnosti.  
 

 
Placené úhrady za poskytnutou PS za rok 2018 
činily 6 410 766 Kč, z toho za základní činnosti 
ve výši 5 911 713 Kč a fakultativní činnosti ve výši 
499 053 Kč. Fakultativní činnosti tvořily 8 % příjmů 
z poskytnutých služeb. Bezplatná služba ve výši 
23 827 Kč byla poskytnuta 5 uživatelům. 
 
Příjmy od uživatelů za PS (v tis. Kč) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3,839 3.757 3.949 4.474 4.952 5.526 5.608 6.411 

 
Nejvíce využívanou službou je již tradičně dovoz 
obědů, celkově jsme za rok 2018 dovezli uživa-
telům 144 440 obědů. To je v průměru 460 obědů 
ve všední den a 256 obědů o víkendech a svátcích.  
Mezi další často využívané služby patří 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. 
Snaha o nabízení komplexních služeb a o vyhovění 
individuálním potřebám uživatel, nás vede k neustá-
lému zvyšování kvalifikačních schopností a doved-

ností našich pracovníků. Plánovitě vzděláváme 
všechny pracovníky formou školení a seminářů, 
v roce 2018 se jednalo o tato témata: Hlavní příčiny 
stresu a jak mu předcházet; Demence v obrazech; 
Proměny stáří a gerontooblek; Základy manipulace 
a rehabilitace s klienty, škola zad; Provozní a reži-
mová opatření u infekčních onemocnění; Základy 
první pomoci pro pracovníky v sociálních službách; 
Sexualita seniorů.  
Staráme se nejen o fyzické potřeby, ale pomáháme 
zabezpečit i duchovní a duševní potřeby uživatelů 
a obyvatel DPS. Ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Přerov probíhá v DPS Trávník 1 pravidelná 
bohoslužba, dále spolupracujeme při pořádání 
cestopisných přednášek a besed v DPS.  
V roce 2018 jsme zorganizovali výlet na Velehrad 
a zámek Buchlovice. V létě se na jednotlivých DPS 
uskutečnilo pro obyvatele grilování. Velmi oblíbené 
je i vánoční posezení při svíčkách. 
Spolupracovali jsme se základními a mateřskými 
školami v Přerově při pořádání velikonočních a vá-
nočních besídek v DPS a také s Městskou 
knihovnou při půjčování knih. 
 

 
 

Mimo úkony pečovatelské služby poskytujeme 
i základní sociální poradenství. Tato služba je 
zajišťována bezplatně všem zájemcům. Jedná se 
o pomoc při vypisování žádostí, podání informací 
o poskytovaných sociálních službách a dalších 
možnostech pomoci v sociální oblasti. 
Každý rok uskutečňujeme v rámci Týdne sociálních 
služeb, Den otevřených dveří, kde představujeme 
zájemcům naši činnost. Dále se účastníme prezen-
tace organizace při akci Senior sympozium a Den 
duševního zdraví a v tomto roce jsme se připojili 
opět v rámci JOBfest k akci Veletrh pracovních 
příležitostí. 
 
Domov pro seniory 
 
Posláním Domova pro seniory v Přerově je posky-
tovat prostřednictvím pobytových sociálních služeb 
(domov pro seniory a domov se zvláštním reži-
mem), podporu, pomoc a péči seniorům od 60 let 
věku. Tyto pobytové sociální služby jsou poskyto-
vány na základě společně vytvořeného indivi-
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duálního plánu, jehož cílem je podpora zachování 
míry soběstačnosti, podílení se na aktivním životě, 
udržení společenských kontaktů a prožití plnohod-
notného a důstojného života seniorů.  
Domov pro seniory je určen seniorům, kteří mají 
sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou každodenní pomoc jiné fyzické osoby, 
kterou nejsou schopni si sami zajistit ve svém 
přirozeném sociálním prostředí osobou blízkou 
nebo jinou vhodnou terénní či ambulantní 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 reži-
mem pokoje dvoulůžkové (21), všechny s bezbarié-
rovým přístupem. Pokoje na jednotlivých pavilo-
nech jsou standardně vybaveny nábytkem, signa-
lizací, telefonním přístrojem, přípojkou pro použití 
PC a Wi-Fi. Součástí všech pokojů (s výjimkou 
2 pokojů na pavilonu B) jsou balkony. 
 

V roce 2018 si podalo žádost o poskytování sociální 
služby celkem 120 žadatelů; z toho 75 žadatelů 
o sociální službu domov pro seniory a 45 žadatelů 
o službu domov se zvláštním režimem. K 31.12.2018 
je evidováno 957 žádostí o umístění do pobytového 
zařízení sociálních služeb města Přerova. V roce 
2018 bylo přijato do pobytového zařízení 25 nových 
uživatelů; z toho 15 uživatelů na službu „domov 
pro seniory“ a 10 uživatelů na službu „domov se 
zvláštním režimem“. 
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťuje 
10 zdravotních sester, včetně vrchní sestry a sta-
niční sestry, které jsou přítomné na denní službě. 
Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. Nepřetržitou péči poskytuje 33 pracov-
níků v sociálních službách. Péče vychází z indivi-
duálně zjištěných potřeb. Tato péče je v souladu 
s individuálním plánováním poskytování sociální 
služby a naplňováním osobních cílů uživatelů. 
Činnost úseku fyzioterapie je zajišťována registro-
vanou fyzioterapeutkou a zdravotnickou asistentkou 
školenou v rehabilitačním ošetřování. Fyzikální 
terapie (elektroléčba, vodoléčba, masáže, taping) je 
indikovaná smluvním lékařem. Ošetřovatelská 

rehabilitační péče je prováděna na základě vyhod-
nocení potřeb uživatelů a doporučení lékaře. 
Lékařská služba je zajištěna prostřednictvím smluv-
ního lékaře, odbornými lékaři a v případě potřeby 
zdravotnickým zařízením. V akutních případech je 
volána rychlá záchranná služba. 
Jednou ze základních činností při poskytování péče 
o seniory jsou aktivity, které podporují jemnou 
a hrubou motoriku, udržují myšlenkové pochody 
pro zachování kognitivních schopností a doved-
ností. 
Smyslem aktivit je nejen pečovat o zdravotní stav, 
ale také se postarat o zábavu a poznávání ostatních 
lidí, nejen v rámci domova, ale i setkávání s lidmi 
všech věkových skupin. 
Během roku se uskutečnilo mnoho aktivit, spole-
čenského, vzdělávacího i sportovního charakteru, 
v rámci nichž se naši uživatelé setkávali s dětmi, 
rodinnými příslušníky i seniory z jiných domovů, 
poznávali krásy naší krajiny, dozvídali se zajíma-
vosti z různých oblastí. Z ohlasů na jednotlivé akce 
můžeme říct, že se nám podařilo pro naše uživatele 
po celý rok připravovat velmi zajímavý program, ve 
kterém si každý našel to, co ho baví a čím se mohl 
potěšit. 
Velikonoční svátky jsme spojili s vítáním jara a ve 
spolupráci se Svazem chovatelů z Horní Moštěnice 
uspořádali výstavu drobného zvířectva. Na zvířátka, 
od kuřátek až po ovečku, se přišli podívat nejen 
obyvatelé našeho domova, ale také děti, pro které 
byl pohled na živá zvířátka nevšedním zážitkem. 
Svou přítomností pak děti pomohly rozptýlit naše 
uživatele, pro něž jsou akce spojené s vystoupením 
dětí jedny z nejzajímavějších a nejvíce navště-
vované. 
Šest našich uživatelek se zapojilo do projektu 
„Panenky pro nemocnici“. Během 7 měsíců vyrobily 
stovku ručně šitých Kiwanis panenek. Kromě 
rozvoje jemné motoriky tak přispěly i pro dobrou 
věc a udělaly radost spoustě dětí, které jsou nuceny 
trávit delší čas na nemocničním lůžku. 
 

 

Velmi zajímavým byl také projekt „Mezigenerační 
soužití“, v rámci něhož se naši uživatelé několikrát 
setkali s vojáky z Vojenského útvaru z Lipníku nad 
Bečvou a dětmi z Mateřské školy Osičko. K návště-
vě vojenského útvaru jsme využili otevřeného dne 
a měli tak možnost poznat nejen vojenskou tech-
niku, ale i to, jak probíhá takový běžný vojenský 
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den. Děti z mateřské školy Osičko naopak navštívily 
naše uživatele a potěšily je tanečním vystoupením.  
Velmi zajímavá byla i beseda vojáků o misích 
v Afganistánu a na Balkáně. 
Spolupráci s vojáky jsme využili i při organizování 
jubilejního desátého ročníku kroketového turnaje, 
kterého se kromě družstva našich uživatelů zúčast-
nili také senioři z jiných domovů Olomouckého 
kraje. Vojáci nám pomohli s organizací turnaje 
a jeho průběhu se starali o imobilní uživatele. 
Turnaj pod záštitou primátora se nesl v duchu první 
republiky, čemuž personál domova přizpůsobil 
i svůj oděv a přidali se i mnozí z dalších účastníků. 
Tvořivou dílnu navštívil během roku několikrát 
přerovský kreslíř, malíř a básník Lubomír Dostál, 
který jednoduchou a humornou formou nechal 
uživatelé nahlédnout do tajů kreslení. 
Tradičně je na oblíbené akce bohaté období Vánoc. 
Hned o prvním adventním víkendu jsme slavnostně, 
společně s našimi uživateli, rozsvítili vánoční strom 
v doprovodu vystoupení hudební skupiny. Předá-
vání dárků oživilo vystoupení dětí z mateřské školy. 
Jak dětské vystoupení, tak předávání dárků od 
facebookové skupiny Dobré srdce Přerovska naše 
uživatele velmi potěšilo. 
Radost našim uživatelům udělali také studenti 
Gymnázia Jakuba Škody, kteří uspořádali finanční 
sbírku a z jejího výtěžku pořídili společenské hry, 
které si s našimi seniory také přišli zahrát. 
Koledy si s našimi uživateli přišly zazpívat děti 
z rodinného centra Sluníčko, které pro naše 
uživatele připravovalo zajímavé akce během celého 
roku. 
Pár dní před Štědrým dnem se konal vánoční 
koncert Pavla Nováka, jehož písničky jsou mezi 
našimi uživateli velmi oblíbené a jeho vystoupení si 
nikdo nenechal ujít. 
 

 
 
Osvědčená aktivizace pro nácvik jemné motoriky je 
pro naše uživatele canisterapie, prováděna profe-
sionálním terapeutem. 
Pro uživatele, jejich rodinné příslušníky i zájemce 
o život v našem domově vydáváme čtvrtletník 
„Domováček“, v němž se ohlížíme za uplynulým 
obdobím a připomínáme si, co jsme společně zají-
mavého prožili. 
 

Příjmy od uživatelů (v tis. Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

18 051 18 120 18 182 18 724 19 494 19 706 20 174 

 
Tržby od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 501 2 240 2 928 2 737 2 841 3 293 3 479 

 

 
 
Městské jesle 
 
Již čtvrtým rokem jsou městské jesle (dále jesle) 
coby poskytovatel služby Péče o dítě v dětské 
skupině. Tato služba je zaměřena na zajištění potřeb 
dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, hygienických 
návyků a na zdokonalování sebeobsluhy. Od září 
2015 jsou u MPSV registrovány dvě dětské skupiny 
s celkovou kapacitou 45 dětí. Do dětských skupin 
Kuřátka a Koťátka jsou přijímány děti od 18 měsíců 
do 3 let věku. Přednostně jsou přijímány děti na 
stálou pravidelnou docházku, u dětí mladších dvou 
let umožňujeme rodičům docházku na zkrácený 
pobyt - 46 hodin v měsíci. Rodiče přijatých dětí tak 
mohou dříve skloubit svůj pracovní a rodinný život. 
Zákonnou podmínkou přijetí dítěte do jeslí je 
potvrzení od lékaře o splněném povinném očko-
vání. V jeslích je docházka dětí evidována pomocí 
elektronického čipového systému. 
Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a odpo-
vídá všem legislativním požadavkům pro stravovací 
provoz a tzv. batolecí dietě. Strava je podávána 4 x 
denně v souladu se zásadami zdravé výživy. Sou-
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částí objektu je prádelna, denně využívána k praní 
ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců, 
ložního prádla a oblečení dětí. Provozní doba 
zařízení je denně od 6:00 hodin do 16:00 hodin. 
Výchovnou péči v obou dětských skupinách 
poskytují dětem všeobecné nebo dětské sestry, 
které splňují odbornou kvalifikaci dle zákona 
č. 247/2014 Sb. Pečující osoby se zúčastnily ško-
lení první pomoci a workshopu na téma „Pečující 
osoba a dítě, komunikace s rodiči“ pořádaného 
MPSV. V dětských skupinách je vytvořen Plán 
výchovy a péče, se kterým jsou rodiče dětí sezná-
meni při podpisu smlouvy. S plánem výchovy 
a péče pečující osoby flexibilně pracují a průběh 
dne přizpůsobují podmínkám na oddělení, předev-
ším probíhajícím adaptacím, věkovému složení dětí 
a jejich schopnostem. Režim dne je sestaven tak, 
aby bylo dbáno na střídání klidných a pohybových 
činností, na pobyt venku a dostatek spánku. V prů-
běhu dne převažuje volná hra, která u dětí přispívá 
k rozvoji jejich fantazie a samostatnosti. Během 
řízených činností jsou děti formou hry vedeny 
k rozvoji jemné motoriky, slovní zásoby, získání 
nových vědomostí a dovedností. Děti se rozvíjí po 
stránce tělesné, hudební, pracovní, výtvarné 
a rozumové. 
 

 

K pravidelnému pobytu venku slouží dětem zahrada 
vybavená herními prvky, na které se i v tomto roce 
uskutečnilo několik akcí. V dubnu si děti při akci 
„Červená – znamená stát“ trénovaly barvičky na 
semaforu a v květnu jsme společně s rodiči oslavili 
MDD na Pohádkovém dětském dni. V červnu jsme 
přivítaly v jesličkách hasiče a zaměstnanci ORNIS 
v Přerově k nám přijeli se zvířátky, o které se 
starají. Srpen patřil stanování a hře na malé 
táborníky a nechyběla ani zahradní slavnost při 
odchodu dětí do MŠ. Na podzim čekala na děti 
drakiáda. Nejoblíbenější činností u dětí zůstává jízda 
na odrážedlech, hra s míči, trakaři, sečení trávy a hra 
s pískem. Plán výchovy a péče zahrnoval u dětí 
oblíbený karneval, velikonoční tvoření, vystoupení 
Maňáskového divadla, dlabání dýní a Mikulášskou 
nadílku spojenou s pečením perníčků. Ve středu 
12. prosince jsme připravili poslední akci pro rodiče 
a děti – vánoční dílničky. Organizace dětského dne 
a mikulášské nadílky proběhla ve spolupráci se 

SPgŠ v Přerově. Již tradičním se stal den otevře-
ných dveří, který zájemcům z řad veřejnosti umožnil 
prohlídku celého zařízení a získání potřebných 
informací. Pro rodiče byla připravena ukázka 
dětských prací, didaktických pomůcek a prezentace 
fotografií. O tuto akci je z řad veřejnosti veliký 
zájem.  
 

 
 

Od 14. do 25. května probíhal zápis dětí na školní 
rok 20018/2019. Všem zájemcům o službu bylo 
vyhověno a se zákonným zástupcem dítěte byl 
individuálně dohodnut termín přijetí tak, abychom 
mohli dítěti věnovat zvýšenou adaptační péči. 
V průběhu celého roku bylo do jeslí přijato 40 dětí. 
Při nástupu bylo 22 dětí mladší dvou let. V létě 
ukončilo docházku do jeslí 32 dětí, které od září 
nastoupily do mateřské školky. U 16 dětí mladších 
tří let byla smlouva prodloužena na školní rok 
2018/2019. Kapacita zařízení byla v průběhu roku 
naplněna. 
V únoru jsme rodičům zprostředkovali možnost 
provedení preventivního screeningového vyšetření 
zraku u dětí společností Prima Vizus o. p. s. Této 
možnosti využila asi polovina oslovených rodičů.  
V květnu jsme se v Praze zúčastnili konference 
konané pod záštitou APSS ČR na téma Dětské 
skupiny včera, dnes a hlavně zítra. V listopadu 
proběhl v našem zařízení dobrovolný audit kvality 
poskytované péče v dětských skupinách. Součástí 
auditu byly dva workshopy s pečujícími osobami, 
na kterých proběhla diskuse na téma výchovné péče 
a řešení problémových situací. Na základě analýzy 
jednotlivých dokumentů a hospitací byla péče 
v dětských skupinách vyhodnocena jako kvalitní, 
respektující a mající řád.  
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V době letních měsíců byla provedena celková 
rekonstrukce vstupní chodby a schodiště – výměna 
podlahové krytiny, stropních podhledů a instalace 
dvou kusů topných těles. V jídelně pro zaměstnance 
došlo k výmalbě stěn a výměně podlahové krytiny. 
Na podzim byla započata oprava kočárkáren a dře-
věných herních prvků na zahradě. Opravy budou 
dokončeny v roce 2019. 
Byly pořízeny nové kryty na pískoviště, sušička 
prádla a do ložnic dětí nové skříňky na oblečení. 
Dětem byly zakoupeny nové hračky, knihy a didak-
tické pomůcky pro jejich všestranný rozvoj. 
Během roku nebyla přijata žádná stížnost na 
poskytovanou péči. Hlavním cílem naší práce bylo 
po celý rok zajistit dětem bezpečné a zároveň 
podnětné prostředí s vnímavým přístupem pečují-
cích osob a zároveň co nejlépe připravit děti na 
vstup do mateřské školky. 
 

 
 
Kluby důchodců 
 
Sociální služby města Přerova podporují činnost 
klubů důchodců, které se nacházejí ve městě Pře-
rově a jeho místních částech. Kluby důchodců 
sdružují přibližně 200 členů. SSMP zajišťují admi-
nistrativní 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 denního stacio-
náře, osobní asistence a odborného sociálního pora-
denství. 

Poskytované služby na sebe navazují a vzájemně 
se doplňují. Více než 50 % uživatelů využívá všech 
tří služeb nabízených zařízením. 
V roce 2018 činily celkové příjmy od uživatelů 
za poskytované sociální služby denního stacionáře 
a osobní asistence 1 477 887 Kč. 
Denní stacionář (DS) poskytuje sociální službu 
ambulantní formou 30 uživatelům s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením a seniorům 
s částečnou mobilitou. Provozní doba je v pracovní 
dny od 5:30 hodin do 15:15 hodin. 
DS využívají i senioři na základě jejich zájmu a po-
třeb. Služba je poskytována za účelem umožnění 
seniorům setrvat co možná nejdéle v jejich přiroze-
ném sociálním prostředí, oddálení potřeby využívat 
pobytové sociální služby, ale také pomoci rodinným 
příslušníkům v péči o své blízké při jejich součas-
ném profesním uplatnění. 
Seniorům je v přízemí zařízení vyčleněno jedno 
oddělení s kapacitou 6 osob, které je vybaveno 
samostatným sociálním zázemím, kuchyní a ven-
kovní terasou se zahradním nábytkem. Seniorům je 
v rámci DS umožněno v příjemném, bezpečném 
a bezbariérovém prostředí aktivní prožívání dne, je 
jim poskytována široká nabídka aktivizačních, 
socioterapeutických a zájmových aktivit – cvičení 
s overbally a terrabandy, lehké protahovací cviky, 
cvičení paměti pomocí kvízů, her, četba denního 
tisku, reminiscence za využití fotografií i knižních 
publikací a nedílnou součástí jsou i pracovní 
terapie. 
 

 
 
Ostatním uživatelům DS je poskytována 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 
jsou pracovní terapie:  
� uživatelé se zapojují do malování na hedvábí, 

tkaní podušek na hrábích, výroby svíček, šperků 
z korálků, vonných mýdel a voňavých šumivých 
bomb do koupele, v keramické dílně pracují 
s různými druhy keramické hlíny a glazují,  
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� v dřevařské dílně se uživatelé učí zacházet 
s pracovními nástroji, seznamují se s různými 
druhy materiálů, zaměřují se na práci s překliž-
kou, uživatelé rozvíjí své pracovní návyky, 
dovednosti a vytrvalost, 

� součástí pracovní terapie je také nácvik úkli-
dových prací, žehlení a příprava jednoduchých 
jídel, 

� nedílnou součástí pracovní terapie je také celo-
roční péče o zahradu.  

Výrobky z pracovní terapie byly v roce 2018 pre-
zentovány na akci „Senior sympozium“, v Denním 
pobytu Přerov na velikonoční, vánoční výstavě, na 
zahradní slavnosti, na vánoční besídce a v nepo-
slední řadě také v rámci Týdne sociálních služeb 
ČR na „Dni otevřených dveří“. 
V rámci výchovně vzdělávacích činností uživatelé 
využívají moderní komunikační i vzdělávací tech-
nologie, zdokonalují se v práci s PC a internetem, 
na dotykové obrazovce i tabletu pracují s nejrůzněj-
šími výukovými programy. Programy rozvíjí formou 
přímých dotyků s obrazovkou jemnou motoriku, 
soustředění, smyslové poznání, myšlenkové operace 
a zdokonalují komunikaci osob s narušenou komu-
nikační schopností. Součástí výchovně vzděláva-
cích aktivit se stalo pravidelné využívání nově 
pořízených elektronických knih od Albi – Kouzelné 
čtení (Lidské tělo, Česká republika, Hravé učení).  
Prostřednictvím trivia si uživatelé upevňují znalosti 
a dovednosti získané školní docházkou.  
Rozšíření okruhu vědomostí v oblasti společen-
ských a přírodních věd bylo uživatelům umožněno 
prostřednictvím besed a přednášek zaměřených na 
téma – charakteristické znaky ročních období, 
velikonoční zvyky a tradice, zásady společenského 
chování, jak reagovat při mimo-řádných událostech, 
„dušičky“, období adventu. V rámci dne země 
proběhla formou názorných ukázek i praktického 
cvičení přednáška týkající se problematiky ekologie 
a třídění odpadu. Jednou ze součástí uceleného 
programu byla i výsadba okrasné dřeviny na zahradě 
denního pobytu. 
 

 
 

Osobám s kombinovanými vadami jsou nabízeny 
činnosti zvyšující kvalitu jejich života – využití 
kompenzačních pomůcek (např. podpora nácviku 

samostatnějšího pohybu uživatelů pomocí hydraulic-
kého chodítka), relaxace a smyslová stimulace 
s prvky snoezelenu, relaxace v polohovacím rela-
xačním křesle, cvičení na rehabilitačním míči, 
canisterapie, bazální stimulace, muzikoterapie, 
aromaterapie, biblioterapie. 
 

 
 
V nabídce aktivit DS mají své stálé místo expre-
sivní terapie – muzikoterapie, dramaterapie, jejichž 
cílem je formování a rozvoj osobnosti jedince 
s postižením. Vystoupení uživatelů mohla veřejnost 
shlédnout na „Dni otevřených dveří“ v denním 
pobytu, na zahradní slavnosti, na „Klubíčku 
přátelství“ konaném v tenisové hale v Přerově, na 
„XXII. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické 
tvorby handicapovaných „Motýlek 2018“ v Kopřiv-
nici a na vánoční besídce pro rodiče a přátele. 
V rámci zahradní slavnosti se uskutečnila bube-
nická show skupiny Drumping Jumps, do které se 
mohli aktivně zapojit uživatelé i hosté akce.  
DS nabízí velký výběr aktivizačních sportovních 
aktivit – skupinové cvičení na rehabilitačních 
míčích, cvičení v posilovně zařízení, bowling, turis-
tiku, pravidelné úterní cvičení v tělocvičně TJ 
Spartak, cvičení na posilovacích strojích v parku 
Michalov v Přerově, přizpůsobené sporty, míčové 
hry, cvičení s plachtou, overbally a další.  
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, dopolední návštěva 
kina Hvězda v Přerově, plavba Baťovým kanálem, 
v rámci akce Vlak plný úsměvů návštěva ZOO 
Lešná, akce pořádané spřáteleným zařízením v Ro-
kytnici, „Klubíčko přátelství“, výlet do Rožnova 
pod Radhoštěm, valentýnské dopoledne spojené 
s kreslením pod vedením přerovského kreslíře 
L. Dostála). Oblíbená vícedenní akce DS se usku-
tečnila během červnového týdne v penzionu Zubr 
v Ujčově. Během pobytu měli uživatelé možnost 
zúčastnit se turistického výletu do Nedvědic 
a výletu na zámek v Čechách pod Kosířem. 
Některé akce byly tradičně organizovány ve spolu-
práci se SPgŠ v Přerově („Klubíčko přátelství“).  
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V rámci dlouhodobé spolupráce bylo v denním 
pobytu uskutečněno i několik exkurzí pro studenty 
různých studijních oborů.  
Dodavatelem obědů do denního pobytu se na 
základě veřejné zakázky od 01.11.2018 stalo opět 
Zařízení školního stravování Přerov a obědy pro 
uživatele a zaměstnance jsou dodávány z provo-
ovny školní jídelny Želatovská Přerov. 
 

 
 

Sociální služba osobní asistence (OA) je terénní 
služba, která poskytuje sociální službu osobám 
se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, 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 je v pracovní dny od 
6:00 hodin do 22:00 hodin a byla v roce 2018 
poskytována 3 osobními asistenty.  
Velký zájem o poskytování služby OA byl jak 
ze strany uživatelů se zdravotním postižením, tak 
také z řad seniorů, kteří často kombinují využívání 
pečovatelské služby a osobní asistence. Službu 
v roce 2018 využívali i senioři z denního stacionáře 
k zajištění pravidelného doprovodu domů ze zaří-
zení i do zařízení a vycházkám v terénu. 
V rámci služby OA byl v roce 2018 pořádán již 18. 
ročník tradičního letního tábora v Čekyni, který byl 
opět spoluorganizován s Odborovým sdružením 
železničářů za podpory řady sponzorů. Tábor na 
téma „Letem světem“ se konal pod záštitou před-

sedy představenstva, obchodního a technického 
ředitele DPOV Přerov. 
V průběhu roku docházelo k zapůjčování kompen-
začních pomůcek uživatelům OA, největší zájem 
byl o zapůjčení mechanického vozíku a chodítka. 
 

 
 
Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 
sociální poradenství. Základní poradenství posky-
tuje 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 jed-
notlivci poskytující péči zdravotně postiženým. 
V průběhu roku 2018 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 prosinci proběhla 
v rámci služby odborného sociálního poradenství 
inspekce kvality poskytování sociální služby. 
V roce 2018 byla v zařízení realizována generální 
oprava stávajících, původních rozvodů pitné a užit-
kové vody do 1. patra budovy, proběhlo malování 
místností a instalace sádrokartonového podhledu 
v bezbariérovém vchodu z důvodu padajícího strop-
ního zdiva. Byly zakoupeny nové mobilní telefony 
pro terénní zaměstnance služby osobní asistence, 
koberec do relaxační místnosti a terasové dveře 
denních místností v přízemí byly vybaveny novými 
vertikálními žaluziemi. Ze sponzorských darů bylo 
pořízeno polohovací zdravotní křeslo a z výtěžku 
veřejné sbírky pod vánočním stromem v Přerově 
byly v únoru pořízeny elektronické Albi knihy 
a relaxační polohovací křeslo. 
Zvýšené náklady na provoz zařízení se projevily 
v souvislosti s prokázaným výskytem bakterie 
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Legionelly v teplé vodě v březnu a říjnu 2018 
a následných opatřeních k její eliminaci, kdy byla 
provedena chemická šoková dezinfekce potrubních 
rozvodů teplé vody v zařízení.  
Sponzorsky bylo v roce 2018 zařízení finančně 
podpořeno výtěžkem z ekumenické bohoslužby, 
výtěžkem z přátelského utkání FK Kozlovice 
a HC Zubr Přerov a od firmy DPOV 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. Zaměstnanci se pravidelně zúčast-
ňovali supervizí, věnovali se Standardům kvality 
sociálních služeb, které jim umožňovaly zkvalit-
ňovat poskytování podpory uživatelům ve všech 
nabízených službách zařízení. 
 

Vnitřní správa 
 
Středisko vnitřní správa provádí, zajišťuje a koordi-
nuje technický, ekonomický a kontrolní servis celé 
organizace, do kterého spadají zejména činnosti 
zaměřené na:  
� opravy, údržbu, revize a technické prohlídky 

budov a prostor, jejich zařízení a vybavení 
a údržbu venkovních areálů,  

� zabezpečení provozu motorových vozidel, včetně 
evidence spotřeb, nákladů a kontroly provozu,  

� zabezpečení provozu výpočetní, telekomuni-
kační, kancelářské a ostatních techniky,  

� hospodaření s energiemi a vodou, 
� evidenci odpadového hospodářství, 
� zabezpečení BOZP a PO, vybavení zaměstnanců 

osobními ochrannými pracovními pomůckami, 
včetně jejich evidence a kontroly,  

� zajišťování a realizace veřejných zakázek,  
� prezentaci a propagaci organizace,   
� kompletní ekonomický servis, zejména účetní, 

spisová, mzdová a personální agenda, 
� evidenci majetku, zajištění fyzické a provádění 

dokladové inventury veškerého majetku, 
� tvorbu interních předpisů a nařízení a ostatní 

práce administrativního charakteru, 
� interní kontrolní systém, zejména se zaměřením 

na GDPR a virtuální zabezpečení. 
Mezi akce, které středisko zajišťovalo a  realizovalo 
(včetně administrace veřejných zakázek), mimo jiné 
patří: 
� zabezpečení dodavatele celodenní stravy pro 

uživatele DS, obědů pro uživatele a zaměst-
nance DP a organizace a provoz bufetu v DS, 

� zabezpečení dodavatele IT služeb, 
� analýza a implementace opatření pro zajištění 

zákonných požadavků v oblasti GDPR, 
� pořízení IS na evidenci smluv, 
� modernizace (výměna) výpočetní techniky a je-

jí-ho zabezpečení, 
� technické a ostatní vybavení společenských 

místností , 

� spolupráce na tvorbě dokumentace pro územní 
rozhodnutí a ostatní zadávací dokumentace pro 
výstavbu nového pavilonu DS, 

� technické a ostatní vybavení denních místností 
zaměstnanců v DPS (PC, nábytek),  

� výměna spodních částí kuchyňských linek v DS, 
� rekonstrukce schodiště, výměna a zateplení 

stropních podhledů, výměna podlahové krytiny 
a opláštění skladu a kočárkárny v MJ,  

� pořízení motorových vozidel pro PS a pečova-
telských lůžek s elektrickým ovládáním pro DS.  

 
Závěr 
 
Činnost organizace je velmi rozmanitá. Zahrnuje 
služby v terénu, ambulantní a pobytové služby, 
zajišťuje servis vnitřních služeb pro poskytování 
ošetřovatelské a sociální péče. Cílovou skupinou 
jsou především senioři, ale také děti od 18 měsíců 
věku a dále osoby s různými typy zdravotního 
postižení. Široký záběr organizace vyžaduje vysoké 
nároky na řízení a provoz. Uvedené, pozitivně 
hodnocené akce, jsou jenom částí dobře, kvalitně 
a plánovitě fungujícího celku. 
 
Výsledek hospodaření  
 
Hospodaření Sociálních služeb města Přerova, p. o. 
probíhalo v souladu se schváleným plánem. Organi-
zace v průběhu roku 2018 hospodařila s rozpočtem 
v celkové výši 98 629 800 Kč. 
 

Náklady na provoz byly hrazeny: 

Název položky Kč % 

z plateb od klientů 29 745 129 30,26 

z tržeb od ZP 3 479 077 3,54 

z příspěvku na provoz od zřizovatele 19 115 600 19,45 

z příspěvku na odpisy od zřizovatele 1 119 213 1,14 

z příspěvku na odpisy 1 105 932 1,13 

z dotace MPSV ČR 42 792 900 43,54 

z ostatních výnosů (dary, bankovní 
úroky, čerpání fondů atd. 

935 367 0,94 

Celkem 98 293 218 100,00 

 
Grafické znázornění financování (v %) 
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Grafické znázornění vývoje příjmů (v mil. Kč) 

 
 
Do rozpočtu organizace byly zapojeny získané 
peněžní dary od fyzických a právnických osob 
v celkové výši 83 499 Kč, finanční příspěvek od 
cizí obce ve výši 5 000 Kč a výtěžky z finančních 
sbírek v celkové výši 20 257 Kč.  
Neinvestiční účelová dotace na poskytování sociál-
ních služeb z rezortního ministerstva byla výrazně 
vyšší než v minulých letech a její meziroční nárůst 
činil 16 773,5 tis. Kč, což představuje zvýšení o cca 
4,5 % a pokryla platové tarify pracovníků v sociál-
ních službách, které byly v roce 2018 zvýšeny o cca 
10 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšířením nabídky sociálních služeb a nárůstem 
klientů byly celkově zvýšeny příjmy o 86,4 tis. Kč.  
V průběhu roku byly v nižší míře čerpány náklady 
na opravy a udržování majetku a zařízení 
organizace, byla nižší spotřeba materiálu a k úspoře 
nákladů došlo při realizaci školících akcí, které byly 
organizovány v prostorách velkého sálu domova 
pro seniory. Z důvodu příznivých klimatických 
podmínek nebyly čerpány náklady na energie 
v plánovaném rozsahu. Tyto všechny skutečnosti 
vedly k úspoře nákladových položek v celkovém 
součtu cca 336,6 tis. Kč.  
S ohledem na výsledek hospodaření organizace 
za rok 2018 budou SSMP, p. o., odvádět zřizovateli 
příspěvek na provoz ve výši 423 tis. Kč.  
 
Hlavní činnost: 
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 
2018 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč.  
 
Doplňková činnost: 
Organizace v roce 2018 o doplňkové činnosti 
neúčtovala. 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávu podala: Mgr. Jana Žouželková 
ředitelka organizace 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2018

HLAVNÍ ČINNOST

%
původní upravený

spotřeba materiálu 2 720,00 3 000,90 2 880 775,06 96,00
spotřeba energie 3 000,00 2 853,50 2 827 555,45 99,09
opravy a udržování 1 351,00 1 723,60 1 654 244,54 95,98
cestovné 94,00 95,60 79 505,00 83,16
náklady na reprezentaci 24,00 24,00 22 854,00 95,23
ostatní služby 7 466,00 8 443,60 8 412 484,51 99,63
mzdové náklady 52 295,30 54 317,90 54 317 719,00 100,00
mzdové náklady (odstupné) 0,00 215,60 215 570,00 99,99
ostatní osobní náklady 1 110,00 999,60 999 623,00 100,00
mzdové náklady NP 417,00 326,60 326 392,00 99,94
zákonné sociální pojištění 17 902,20 18 702,20 18 695 994,00 99,97
jiné sociální pojištění 208,30 228,80 226 037,00 98,79
zákonné sociální náklady 2 744,50 2 846,60 2 812 702,54 98,81
jiné daně a poplatky 6,00 6,70 4 690,00 70,00
jiné pokuty a penále 0,00 0,00 12,00 0,00
tvorba fondů 0,00 16,00 16 000,00 100,00
ostatní náklady z činnosti 52,10 35,20 32 528,10 92,41
odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 352,70 1 391,60 1 391 398,70 99,99
odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 1 115,80 1 119,50 1 119 213,00 99,97
prodaný DHM 0,00 16,00 16 000,00 100,00
odpisy s dotací (403) 1 106,10 1 106,50 1 105 932,00 99,95
náklady s DDM 892,00 1 159,80 1 136 059,33 97,95
tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 0,00 -70,90 0,00
kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 93 857,00 98 629,80 98 293 218,33 99,66

výnosy z prodeje služeb 28 829,00 29 693,30 29 745 129,00 100,17
výnosy od zdravotních pojišťoven 3 000,00 3 441,10 3 479 076,77 101,10
jiné výnosy z vl. výkonů 81,00 70,00 69 149,00 98,78
výnosy z nájmu 4,00 4,00 3 871,00 96,78
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 13,20 13 003,31 98,51
výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 16,00 16 000,00 100,00
úroky 2,20 2,60 2 529,81 97,30
čerpání fondů 1 000,00 759,60 758 523,00 99,86
ostatní výnosy z činnosti 0,00 31,20 31 034,44 99,47
výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 16,00 16 000,00 100,00
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 26 918,90 19 538,60 19 115 600,00 97,84
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 1 115,80 1 119,50 1 119 213,00 99,97
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací) 1 106,10 1 106,50 1 105 932,00 99,95
výnosy z rozp. ÚSC (cizí obec) 0,00 25,30 25 257,00 99,83
výnosy ze st. rozpočtu - ÚP 0,00 0,00 0,00 0,00
výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 31 800,00 42 792,90 42 792 900,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 93 857,00 98 629,80 98 293 218,33 99,66

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 160,90
průměrná mzda 28 301,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 
(v Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2018

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

Správa
Kluby

důchodců
Pečovatelská 

služba

Denní pobyt
pro mentálně

postižené

náklady 2 043,83 100 048,00 33 375 567,34 7 268 193,10

výnosy 2 043,83 100 048,00 33 375 567,34 7 268 193,10

   z toho příspěvky na provoz 0,00 99 884,00 3 216 816,00 218 200,00

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 25 595 343,43 24 252 725,23 7 699 297,40 98 293 218,33

výnosy 25 595 343,43 24 252 725,23 7 699 297,40 98 293 218,33

   z toho příspěvky na provoz 3 234 800,00 6 096 400,00 6 249 500,00 19 115 600,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady a výnosy - doplňková činnost (v Kč)

celkem

0,00

0,00

0,00

Nájem nebytových prostor

náklady

výnosy

výsledek hospodaření - zisk
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací (údaje v Kč)

Příspěvková organizace
Příspěvek
na provoz, 
investice

Výsledek 
hospodaření

hlavní činnost

Výsledek 
hospodaření 

doplňková činnost

Výsledek 
hospodaření 

celkem 

Úhrada ztráty 
za předchozí léta

Fond odměn
Rezervní fond tvořený 

ze zlepšeného 
výsledku hospodaření

 Kulturní a informační služby města Přerova 18 106 500,00 53 893,53 0,00 53 893,53 53 893,53

 Sociální služby města Přerova, p. o. 63 760 713,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 16 274 067,00 80 528,19 4 000,00 84 528,19 84 528,19

 Příspěvkové organizace celkem 98 141 280,00 134 421,72 4 000,00 53 893,53 0,00 0,00 138 421,72

Poznámky: 

V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 42 792 900 Kč (zaslaná přes zřizovatele).

Z
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