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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 2019 (dále jen závěrečný účet). 
 
Předkládaný závěrečný účet zejména obsahuje: 
� rozbory rozpočtového hospodaření roku 2019, 
� Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, 
� vyúčtování finančních vztahů (transferů) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 
� návrh finančního vypořádání statutárního města Přerova za rok 2019. 

 
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 
16.09.2019 mezi statutárním městem Přerov a společností HZ Brno, spol. 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 2019 
 
Financování statutárního města Přerova bylo v roce 2019 realizováno na základě rozpočtu schváleného 
na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 10.12.2018, ve výši 

� příjmy                  917 915 600 Kč 
� výdaje                  891 172 500 Kč 
� financování            26 743 100 Kč 

a následných rozpočtových opatření. Významné bylo posílení o prostředky určené k financování akcí 
nad 500 tis. Kč roku 2019, kdy došlo k navýšení rozpočtu z původních 98,8 mil. Kč na částku 
369,7 mil. Kč (bez projektových dokumentací). K jejich financování byly převedeny zejména finanční 
prostředky nevyčerpané k tomuto účelu v roce 2018 a značná část zůstatku hospodaření města.                
 
Upravený rozpočet statutárního města Přerova dosáhl v roce 2019 v příjmové i výdajové části, včetně 
financování a fondů, výše 1 664 811 700 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 1 071 518 129,22 Kč, ve výdajové části výše 1 632 338 529,22 Kč a financování 
činilo 560 820 400 Kč. 
 

Rozpočtové hospodaření statutárního města Přerova v roce 2019 skončilo přebytkem ve výši 
141 192 264,50 Kč. 
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Hospodaření statutárního města Přerova v roce 2019 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

 druhové třídění 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2019 rozpočet 2019 k 31. 12. 2019 

 třída 1 - daňové příjmy 706 975,6  706 644,9  785 099,8  111,1 

 třída 2 - nedaňové příjmy 121 505,4  120 689,5  140 201,3  116,2 

 třída 3 - kapitálové příjmy 37 286,0  23 379,0  18 628,7  79,7 

 třída 4 - přijaté transfery 52 148,6  220 804,7  220 779,7  100,0 

 celkové příjmy 917 915,6 1 071 518,1 1 164 709,5 108,7 

 třída 5 - běžné výdaje 800 732,8  1 119 554,6  839 604,6  75,0 

 třída 6 - kapitálové výdaje 90 439,7  512 783,9  183 912,6  35,9 

 celkové výdaje 891 172,5 1 632 338,5 1 023 517,2 62,7 

     

 provozní rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2019 rozpočet 2019 k 31. 12. 2019 

 běžné příjmy 880 629,6 988 638,7 1 086 580,4 109,9 

 z toho daňové příjmy 706 975,6  706 644,9  785 099,8  111,1 

            nedaňové příjmy 121 505,4  120 689,5  140 201,3  116,2 

            provozní transfery 52 148,6  161 304,3  161 279,3  100,0 

 běžné výdaje 800 732,8  1 119 554,6  839 604,6  75,0 

 provozní přebytek     246 975,8   

     

 kapitálový rozpočet 
schválený upravený skutečnost 

% 
rozpočet 2019 rozpočet 2019 k 31. 12. 2019 

 kapitálové příjmy 37 286,0  82 879,4  78 129,1  94,3 

 z toho příjmy z prodeje majetku 37 286,0  23 379,0  18 628,7  79,7 

           kapitálové transfery 0,0  59 500,4  59 500,4  100,0 

 kapitálové výdaje 90 439,7  512 783,9  183 912,6  35,9 

 kapitálový deficit     -105 783,5   

     
 výsledek hospodaření 
 (rozpočtový) 

    141 192,3   
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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 9,9 %, zatímco výdaje byly čerpány jen na úrovni 75,0 % upraveného rozpočtu. Přestože 
čerpání kapitálových výdajů dosáhlo pouze hladiny 35,9 % 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 2019 se z hlediska vyšších finančních objemů jednalo 
například o opravy komunikací, podlah v základních školách, bytových domů, náhradní výsadby 
a servisní podporu projektu IOP 09). 

 

 
 
 
Stav finančních prostředků na běžných účtech města k datu 31.12.2019 dosahoval výše 
746 589,9 tis. Kč. Účty fondů vykazovaly celkový zůstatek ve výši 9 246,2 tis. Kč. 
 
 
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
 
Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu města roku 2019 dosáhl výše 1 071 518,1 tis. Kč a byl 
plněn ve výši 1 164 709,5 tis. Kč (vše po konsolidaci), tj. na 108,7 %. Plnění jednotlivých druhů 
příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu. 
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Struktura příjmů v roce 2019 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

  rozpočet 
upravený 
rozpočet 

skutečnost 
k 31. 12. 2019 

% 

 daňové příjmy 706 975,6  706 644,9  785 099,8  111,1 

 nedaňové příjmy 121 505,4  120 689,5  140 201,3  116,2 

 kapitálové příjmy 37 286,0  23 379,0  18 628,7  79,7 

 přijaté transfery 52 148,6  220 804,7  220 779,7  100,0 

 celkem 917 915,6 1 071 518,1 1 164 709,5 108,7 
 

 
 
 

 
 
 
Také v roce 2019 byla česká ekonomika ve velmi dobré kondici. Růst reálného hrubého domácího 
produktu (HDP) dosáhl meziročně 2,5 %, průměrná roční míra inflace činila 2,8 % a míra 
nezaměstnanosti 2,0 %. Největší vliv na růst HDP měla stejně jako v předchozích letech poptávka 
domácností. Češi se nebojí nakupovat, a proto spotřeba domácností rostla (meziročně o 3,3 %).  
 
 
Z hlediska plnění příjmové části rozpočtu se rok 2019 vyvíjel velmi příznivě. Ve finančním vyjádření 
rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností představoval částku 93,2 mil. Kč. Nejmarkantněji se 
na tomto navýšení, a to objemem 78,5 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 109,5 % upraveného rozpočtu. 
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Ve skutečnosti město obdrželo na daních dle zákona celkem 680,4 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 
předcházejícím o 47,2 mil. Kč více, upravený rozpočet byl překročen o 59,1 mil. Kč. Na základě 
vývoje v průběhu celého roku se očekávalo, že rozpočet daňových příjmů bude nejen naplněn, ale 
i výrazněji překročen. Konečný objem těchto příjmů byl mimořádně pozitivní, zejména díky plnění 
daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob placené plátci. 
Daň z přidané hodnoty byla plněna ve výši 312,5 mil. Kč, tj. na 107,8 % upraveného rozpočtu. 
Ministerstvo financí ČR (dále jen MFČR) původně předpokládalo ještě vyšší plnění, ale vývoj inkasa 
této daně byl v roce 2019 negativně ovlivněn zavedením nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou 
dopravu. Přesto v případě města zaznamenalo plnění této daně ve skutečnosti nárůst oproti roku 2018 
o 10,4 mil. Kč. 
Plnění daně z příjmů fyzických osob placené plátci bylo ve výši 172,1 mil. Kč, tj. na 111,1 % 
upraveného rozpočtu a oproti skutečnosti roku 2018 se jednalo o částku vyšší o 16,8 mil. Kč. Dle 
hodnocení MFČR byl meziroční růst ovlivněn především vysokou úrovní zaměstnanosti a růstem platů 
a mezd ve veřejném i soukromém sektoru.  
Podíl daňových příjmů na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 67,4 %. 
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Vybrané daňové příjmy 2015 – 2019 
(skutečnost v tisících Kč) 

 

pol.   2015 2016 2017 2018 2019 

1111 
 Daň z příjmů fyzických osob 
 placená plátci 

101 685,6  118 852,3  136 999,9  155 288,7  172 132,4  

1112 
 Daň z příjmů fyzických osob 
 placená poplatníky 

9 062,0  9 191,9  3 616,1  3 384,1  4 418,7  

1113 
 Daň z příjmů fyzických osob   
 vybíraná srážkou 

11 876,9  11 994,4  11 856,1  13 369,3  14 899,7  

1121  Daň z příjmů právnických osob 110 235,2  123 938,0  126 236,8  122 753,6  138 796,4  

1211  Daň z přidané hodnoty 216 093,3  227 208,9  255 999,5  302 142,4  312 507,1  

1511  Daň z nemovitých věcí 35 780,5  36 550,9  36 482,3  36 268,2  37 694,1  

                    c e l k e m  484 733,5  527 736,4  571 190,7  633 206,3  680 448,4  
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Příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2019 do rozpočtu města částkou ve výši 
32,6 mil. Kč, tj. v obdobné výši jako v roce 2018. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve výši 28,8 mil. Kč. U ostatních místních poplatků se jednalo o podstatně nižší částky 
pohybující se v rozmezí od 1,6 mil. Kč (poplatek za užívání veřejného prostranství) do 0,7 mil. Kč 
(poplatek z ubytovací kapacity). Významným podílem přispěly do příjmů města také dílčí daň 
z technických her a daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her v celkové výši 
35,6 mil. Kč. Oproti roku 2018 zaznamenaly příjmy v této oblasti zvýšení o 5,4 mil. Kč. 
Nezanedbatelnou část příjmů představovaly i správní poplatky. Za úkony realizované v rámci státní 
správy inkasoval Magistrát města Přerova v roce 2019 od občanů a podnikatelských subjektů na 
správních poplatcích částku 13,5 mil. Kč, přičemž nejvyšší díl přinesly dopravně - správní agendy, 
a to v objemu téměř 7,7 mil. Kč.  
Nedaňové příjmy tvořily 12 % z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše 
140,2 mil. Kč a byly plněny na 116,2 % upraveného rozpočtu. Objemově největším a tedy 
i rozhodujícím druhem těchto příjmů byly příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí, které v součtu 
dosáhly hodnoty 50,2 mil. Kč, a v porovnání s rokem předcházejícím došlo k poklesu o 0,1 mil. Kč. 
Z dalších položek stojí za zmínku například příjmy získané za prodej dřeva ve výši 4,2 mil. Kč, 
sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 23,1 mil. Kč (z toho sankce za měření rychlosti 
17,1 mil. Kč), příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 3,7 mil. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady ve výši 30,8 mil. Kč, z nichž část tvoří účelové příjmy od firmy EKO-KOM za recyklaci 
odpadů ve výši 5,5 mil. Kč, ale jejich rozhodující částí jsou přijaté zálohy na služby spojené 
s bydlením v částce 24,9 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 18,6 mil. Kč, tj. na 79,7 % upraveného rozpočtu, oproti 
roku předcházejícímu zaznamenaly zvýšení o 2,7 mil. Kč. Původně počítal rozpočet s příjmy ve výši 
37,3 mil. Kč, v průběhu roku došlo jako již poněkolikáté k jejich snížení, neboť prodeje nebyly 
realizovány. Největší podíl na těchto příjmech měly příjmy z prodeje pozemků, které dosáhly výše 
16,4 mil. Kč. Na jejich plnění se podílely i příjmy z prodeje nemovitých věcí a jejich částí (např. 
nebytové prostory v bytových domech, kryty CO) a dar od společnosti Meopta – optika s. r. o. ve výši 
0,5 mil. Kč na realizaci parkoviště u Meopty na ulici Optická. 
Celkový objem neinvestičních transferů činil 161,3 mil. Kč a v porovnání s rokem 2018 došlo k jejich 
zvýšení o 35,5 mil. Kč, a to zejména navýšením příspěvku na výkon státní správy o téměř 4,8 mil. Kč, 
získáním dotací pro školy jednak v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ – 
18,1 mil. Kč (oproti roku 2018 vyšší o 12,1 mil. Kč), na modernizaci a vybudování odborných učeben 
– 10,4 mil. Kč, či na realizaci projektu bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou – 
1,8 mil. Kč a také získáním dotace na demolici objektu Velké Novosady 1573 – 7,1 mil. Kč. 
V ostatních případech se jednalo především o běžné transfery, zahrnující např. příspěvek na volby do 
evropského parlamentu, na přípravu sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021, na obnovu lesních porostů 
a likvidaci klestu, prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven, na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce, asistentů prevence kriminality. 
Významnou položkou byla rovněž dotace ve výši 42,5 mil. Kč určená pro Sociální služby města 
Přerova na podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje. 
Investiční transfery byly přijaty ve výši 59,5 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2018 o 38,2 mil. Kč 
méně. Investiční dotace byly poskytnuty zejména na modernizaci a vybudování odborných učeben pro 
základní školy (45,4 mil. Kč), modernizaci agendových informačních systémů magistrátu 
(7,3 mil. Kč), energetická opatření domu s pečovatelskou službou Trávník 1 (5 mil. Kč), vybudování 
suchého poldru v Újezdci (1,1 mil. Kč) či modernizaci automatizovaného knihovního systému pro 
Městskou knihovnu v Přerově (0,6 mil. Kč).  
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Přehled přijatých transferů v letech 2015 - 2019 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

       
pol.    2015 2016 2017 2018 2019 

41XX  Neinvestiční přijaté transfery 94 679,9  91 155,9  111 907,0  125 824,1  161 279,3  

42XX  Investiční přijaté transfery 50 359,4  54 980,1  8 970,1  97 710,5  59 500,4  

   C e l k e m 145 039,3  146 136,0  120 877,1  223 534,6  220 779,7  

 

 
 
 
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
 
Celkové výdaje města dosáhly v upraveném rozpočtu úrovně 1 632 338,5 tis. Kč a byly čerpány ve 
výši 1 023 517,2 tis. Kč, tj. na 62,7 % (vše po konsolidaci). Nižší čerpání rozpočtu ovlivnily jak běžné, 
tak i kapitálové výdaje, které byly čerpány na 35,9 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání běžných 
výdajů, které činilo 75,0 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno zejména plánovanými akcemi oprav 
a údržby majetku města, které z různých důvodů nebyly v roce 2019 realizovány (územní řízení, 
klimatické podmínky, výběrové řízení apod.) a zdroje na jejich realizaci byly ve většině případů 
převedeny do rozpočtu města na rok 2020. Ve vztahu k upravenému rozpočtu vznikly také úspory, 
např. u výdajů na informatiku a GIS (2,3 mil. Kč), u výdajů na správu (3,1 mil. Kč) nebo u výdajů na 
platy, pojistné aj. zaměstnanců magistrátu (8,9 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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sk.
skutečnost

2018
rozpočet

2019

upravený
rozpočet

2019

skutečnost
2019

podíl na 
celkových 
výdajích 

skutečnost
/upravený 
rozpočet

1
 zemědělství, lesní
 hospodářství a rybářství

1 050,6 1 410,0 5 569,7 3 419,5 0,3% 61,4%

2
 průmyslová a ostatní odvětví
 hospodářství

62 747,8 67 301,8 122 768,5 108 813,5 10,6% 88,6%

3  služby pro obyvatelstvo 275 239,8 247 849,8 319 208,0 297 754,9 29,1% 93,3%

4
 sociální věci a politika
 zaměstnanosti

78 235,1 33 246,9 81 762,1 80 323,8 7,8% 98,2%

5
 bezpečnost státu a právní
 ochrana

39 572,9 41 229,9 45 015,1 44 531,0 4,4% 98,9%

6
 všeobecná veřejná správa
 a služby

263 657,5 372 421,0 607 494,7 282 830,9 27,6% 46,6%

 dotační programy, ostatní 
 dotace a dary

30 125,0 20 449,9 40 228,6 26 791,4 2,6% 66,6%

 projektové dokumentace
 a akce 

308 751,8 107 263,2 410 291,8 179 052,2 17,5% 43,6%

 výdaje celkem 1 059 380,5 891 172,5 1 632 338,5 1 023 517,2 100,0% 62,7%

Struktura výdajů v roce 2019
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč)

 
 

 
 
 

 
 
 
Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 839 604,6 tis. Kč, což oproti roku 2018 představuje 
zvýšení o 29 511,4 tis. Kč. Vyšší čerpání v roce 2019 bylo patrné u podpory ostatních produkčních 
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činností (zalesňování, stavba oplocenek, nátěry, vyžíňky), zajištění sociálních služeb 
prostřednictvím SSMP, dále u provozních výdajů vymezených v rozpočtu kanceláře tajemníka 
a příměstskou autobusovou dopravu. Dle příslušné položky rozpočtové skladby bylo v roce 2019 na 
opravy a udržování vynaloženo celkem 70,7 mil. Kč. 
Kapitálové výdaje dle výkazu dosáhly výše 183,9 mil. Kč, což je oproti roku 2018 méně 
o 65,4 mil. Kč a jejich podíl na celkových výdajích po konsolidaci činil 18 %. Nejvýraznějším 
kapitálovým výdajem roku 2019 byla akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za mlýnem“ 
(23,6 mil. Kč). Dále lze z větších akcí zmínit „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17 (11,5 mil. Kč), 
„Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově“ (11,3 mil. Kč), „DPS Trávník 1, 
Přerov“ (9,5 mil. Kč) a další. Celkově bylo na investice vynaloženo 183,9 mil. Kč. 
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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VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK - ODBORŮ 
(dle výkazu po konsolidaci, v tisících Kč) 

     

orj.  odbor 
upravený 

rozpočet 2019 
skutečnost 

k 31. 12. 2019 
% 

01X  Útvar Kancelář tajemníka (KT) 260 437,7 248 670,3 95,5 

02X  Odbor řízení projektů a investic (PRI) 289 332,6 121 108,2 41,9 

1XX  Kancelář primátora (KP) 33 812,6 32 238,9 95,3 

2XX  Odbor ekonomiky (OE) 96 669,7 80 233,0 83,0 

3XX  Odbor vnitřní správy (VNITŘ) 53 355,5 42 476,1 79,6 

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje (ROZ) 16 469,5 1 903,3 11,6 

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb (MAJ) 366 769,2 278 303,0 75,9 

6XX  Odbor sociálních věcí a školství (SVŠ) 173 748,3 172 316,0 99,2 

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

39 391,0 39 342,7 99,9 

8XX 
 Odbor stavebního úřadu 
 a životního prostředí (STAV) 

2 521,1 1 630,6 64,7 

9XX  Městská policie (MP) 5 296,2 5 295,2 100,0 

   Rezerva 294 535,1 0,0 0,0 

    1 632 338,5 1 023 517,3 62,7 
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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 1 779 Kč v rámci projektu Asistent prevence kriminality, 2 549 Kč u dotace Domovník – 
preventista a 86 670 Kč na sčítání lidu, domů a bytů. Uvedené částky byly odvedeny počátkem roku 
2020 v souladu s příslušnými právními předpisy poskytovatelům. Z příspěvkových organizací byla 
část provozního příspěvku vrácena Sociálními službami města Přerova (1 148 000 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 
2 075 438 Kč. 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 2019 zálohu ve výši 
2 466 815,48 Kč a počátkem roku 2020 pak doplatek 305 108,29 Kč.  
 

 
 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                             1 164 709 498,85 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M)                                                          - 1 023 517 234,35 Kč 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M)                                            + 141 192 264,50 Kč 

 

Byly uhrazeny splátky úvěru ve výši                                                                  - 26 677 824,00 Kč 

 

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (např. přenesená daňová povinnost)            247 393,26 Kč 

Výsledek roku 2019, včetně financování                                                                  114 761 833,76 Kč 

 

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob                                                   - 1 232 546,29 Kč 

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem)                                - 90 998,00 Kč 

Zůstatek roku 2019 – po vypořádání, včetně financování                                  + 113 438 289,47 Kč 
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Stavy běžných účtů k 31.12.2019 

Základní běžné účty                                                                                                   746 589 911,03 Kč 

Fond sociální                                                                                                                   1 232 283,62 Kč 

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu                                            8 013 950,25 Kč 

 
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 08.06.2020 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, obsahuje 
závěrečný účet pouze stručné, v době zpracování dostupné, informace o společnostech s majetkovou 
účastí města. Konečné údaje o hospodaření těchto společností včetně jejich výročních zpráv budou 
předloženy dodatečně. 
 

Rozbory zpracované příspěvkovými organizacemi jsou do návrhu zapracovány bez významnějších 
úprav. 
 
 
DLUHOVÁ SLUŽBA 
 
K datu 31.12.2019 dosahoval zůstatek nesplaceného úvěru částky 186,7 mil. Kč. V porovnání se 
stavem ke stejnému datu roku 2018 došlo ke snížení nesplacených závazků o 26,7 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. 
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 31.12.2019 dosahuje 
18,2 % průměru příjmů.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

24,56

172 684210 045251 445383 523360 336362 253

Vývoj zadluženosti statutárního města Přerova

2,65

186 745

2,88

213 423

4,6214,887,015,785,09

 
 
 
 

 
 
 
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ - VYPOŘÁDÁNÍ SE 
ZJIŠTĚNÝMI CHYBAMI A NEDOSTATKY 
 
Podrobné stanovisko statutárního města Přerova k uvedeným zjištěním je obsaženo v příloze č. 14, zde 
uvádíme pouze stručné shrnutí. 
Nedostatek č. 1 byl již odstraněn. Na základě schválení na únorovém Zastupitelstvu města Přerova 
byly uzavřeny dodatky zřizovacích listin s jednotlivými základními školami a majetek jim byl na 
základě protokolů předán. Následně bylo provedeno vyřazení z majetkové evidence města. 
U nedostatku č. 2 byl vyjádřen nesouhlas. Statutární město považuje uplatňovaný postup při uzavírání 
předmětné smlouvy vedoucím odboru dle pověření v Organizačním řádu za správný.  
Nedostatek č. 3 – v následujícím období bude statutární město postupovat podle doporučení externího 
auditora a tedy účtovat na straně příjmů a výdajů, ne kompenzačně a problematikou polyfunkčního 
domu se bude dále podrobněji zabývat. 
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Město Přerov se rozkládá na obou březích řeky Bečvy 
v srdci Moravy. Je společenským, administrativním                
a  kulturním centrem regionu. Osídlení města sahá až   
do pravěku – do starší doby kamenné. Z tohoto období 
bylo nalezeno několik artefaktů především v Před-
mostí, v okolí takzvaného Hradiska. Celosvětovou 
proslulost zajistily městu nálezy z období „lovců 
mamutů“. 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. V roce 1256 byl Přerov povýšen Přemyslem 
Otakarem II. na královské město. Později se stal na dlouhou dobu sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. 
Nevymazatelné stopy ve městě zanechala jednota bratrská. Přerov je totiž právem nazýván městem 
Blahoslavovým a Komenského – nejvýznačnějších osobností jednoty bratrské, kteří ve městě působili. 
V nedávné době odhalily v těsném sousedství centra města archeologické vykopávky původní základy 
bratrské školy. 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 se může 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. V zámku sídlí Muzeum Komenského se 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 hektarech a od roku 1992 je kulturní 

památkou. Park je centrem setkávání mladé i starší 
generace, které zde vyhledávají jak odpočinek tak 
i kulturní a sportovní akce. Nedaleko parku nabízí pro 
relaxaci své zázemí areál lagun, skatepark, bicrossová 
dráha i DiscGolfPark. Sportovcům jsou také k dispo-
zici 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. 
Nedaleko se rozprostírá Národní přírodní rezervace 
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Žebračka, kterou protíná naučná vlastivědná stezka Přerovským luhem. Ta seznamuje návštěvníky 
s místní flórou a faunou.  
Kulturním a společenským centrem, kde se konají různá divadelní představení, koncerty a společenské 
akce, je Městský dům na náměstí T. G. Masaryka. Byl postaven v roce 1897 – v novorenesančním 
slohu s bohatou štukovou výzdobou a prvky secese. Mezi nejvýznamnější akce, které Městský dům 
hostí, patří Československý jazzový festival s mezinárodní účastí. Jeho tradice sahá až do roku 1966. 
Zajímavé výstavy známých i méně známých autorů mohou návštěvníci Přerova a sami Přerované 
pravidelně vidět v Galerii města Přerova. Výrazným moderním architektonickým prvkem města 
je 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 volně přístupná školní sportoviště. Městem 
procházejí tři dálkové cyklotrasy, na které navazuje celá řada cyklostezek. Přerov je také jedním 
z míst, kudy prochází známá Cyklostezka Bečva. 
Přerov lze vnímat jako město dvou tváří. Je městem s bohatou historií, památkami evropského 
významu a malebnými zákoutími a také 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 úroků 
 
Rozpočet původní:                            1 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          5 018 600,00 Kč 
Plnění:                                               7 936 024,05 Kč 
% plnění:                                                      158,1 
 
V průběhu roku 2019 docházelo k pozvolnému 
zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. 
Na tuto skutečnost postupně reagovaly banky 
zvyšováním úrokových sazeb, což se projevilo 
v plnění příjmů na této položce. Odbor ekonomiky 
byl usnesením Zastupitelstva města Přerova pověřen 
krátkodobými nákupy (do 1 roku) a následnými 
prodeji produktů peněžního trhu do maximální výše 
100 mil. Kč v závislosti na stavu finančních pro-
středků. S ohledem na zůstatky nejen běžných účtů 
přesahující i 500 mil. Kč byl předložen na únorové 
zasedání Zastupitelstva města Přerova návrh na 
navýšení limitu pro zhodnocování dočasně volných 
finančních prostředků z původní částky 100 mil. Kč 
na maximální výši 300 mil. Kč. Toto navýšení obje-
mu mělo rovněž vliv na plnění příjmů, a to s ohledem 

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 
(1) 
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na skutečnost, že finanční prostředky mohly být ope-
rativně zhodnocovány za podstatně příznivějších 
úrokových sazeb, než jakými by byly úročeny na 
běžných účtech, přičemž základními kritérii pro 
hledání vhodného produktu byly minimální riziko, 
likvidita a úrokový výnos. V průběhu roku byly 
zhodnocovány krátkodobě volné finanční prostředky 
prostřednictvím: 
� spořícího účtu s výpovědní lhůtou 31 dní u Sber-

bank CZ, a. s. (1,40 % p. a.),  
� vkladového účtu u J&T Banky, a. s. (1,10 % 

p. a., od 22.02.2019 - 1,55 % p. a.), 
� termínovaného vkladu u Československé obchod-

ní banky, a. s. (1,41 % p. a.), 
� termínovaného vkladu u Komerční banky, a. s. 

(1,54 % p. a.), 
� termínovaných vkladů u České spořitelny, a. s. 

(1,60 % p. a.), 
� spořícího účtu s výpovědní lhůtou 32 dnů u Ko-

merční banky, a. s. (1,47 % 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, i když rok 2019 byl, co se týká výkonnosti 
fondu, rokem příznivým, fond vykázal zisk 6,59 %. 
Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 
18.06.2007 schválilo prodloužení uložení finančních 
prostředků města ve výši 1 001 500 Kč u tohoto 
fondu na dobu neurčitou s tím, že jakmile se hodnota 
podílového listu přiblíží nákupní hodnotě, budou 
podílové listy odprodány.   
 
Příjmy z podílů na zisku a dividend 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         3 673 700,00 Kč 
Plnění:                                              3 673 735,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0 
 
Ze společností, v nichž má statutární město Přerov 
majetkovou účast, byly dividendy vyplaceny těmito 
akciovými společnostmi: 

� Vodovody a kanalizace Přerov   3 672 706,00 Kč 
� ČEZ                                                       816,00 Kč 
� Veolia Energie ČR                                213,00 Kč  
 
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předcho-
zích let od jiných veřejných rozpočtů 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             692 100,00 Kč 
Plnění:                                                  692 129,11 Kč 
% plnění:                                                      100,0 
 
Jednalo se o doplatek dotace na volbu prezidenta 
a volby do zastupitelstev obcí, konané v roce 2018. 
 

Ostatní přijaté vratky transferů 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             211 500,00 Kč 
Plnění:                                                  476 362,54 Kč 
% plnění:                                                           - 
  
V rámci finančního vypořádání roku 2018 vrátila 
příspěvková organizace Sociální služby města Pře-
rova na účet města přeplatek příspěvku na provoz ve 
výši 423 000,00 Kč, Kulturní a informační služby 
města Přerova poukázaly přeplatek příspěvku na 
provoz ve výši 482,50 Kč a z vyúčtování podpory de 
minimis přeplatek ve výši 31 177,01 Kč. Společnost 
Teplo Přerov, a. s., pak vrátila na základě vyúčtování 
dotace 12 463,03 Kč. Dále jsou zde obsaženy i vratky 
od různých subjektů, kterým město poskytlo dotaci. 
 
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. Splátky ve výši 300 000 
Kč byly na účet města uhrazeny dne 10.06.2019 
a 12.12.2019 v souladu se splátkovým kalendářem.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní záležitosti vodního hospodářství (akcie VaK) 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        42 560 000,00 Kč 
Čerpání:                                          40 000 000,00 Kč 
% čerpání:                                                     94,0 
 
Mezi statutárním městem Přerov a společností Vodo-
vody a kanalizace Přerov, a. s. (dále VaK Přerov), 
byla dne 02.07.2018 podepsána Dohoda o spolupráci 
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při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 
Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV 
a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“. Účelem 
této dohody bylo sjednat podmínky spolupráce mezi 
oběma smluvními subjekty s tím, že město se mimo 
jiné zavázalo poskytnout společnosti finanční zdroje 
na výstavbu ČOV a kanalizace Čekyně ve výši 

42 560 000 Kč. Dne 25.10.2019 došlo k uzavření 
Dodatku k dohodě o spolupráci, který upravoval 
výši spoluúčasti města na financování této akce. 
Spoluúčast byla realizována formou účasti na zvýšení 
základního kapitálu společnosti. V souladu s dohod-
nutým postupem bylo upsáno 40 000 ks kmenových 
akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a uhra-
zena kupní cena 40 mil. Kč.  
 
Využití a zneškodňování komunálních odpadů 
(akcie odpady) 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             654 700,00 Kč 
Čerpání:                                                          0,00 Kč 
% čerpání:                                                       0,0 
 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 8. zasedání 
dne 14.10.2019 schválilo účast a majetkový vstup 
statutárního města Přerova do společnosti Servisní 
společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., a uza- 
vření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi 
Olomouckým krajem, jako prodávajícím a statu- 
tárním městem Přerov, jako kupujícím, jejímž 
předmětem je koupě 43 646 ks akcií společnosti 
v nominální hodnotě 15 Kč/akcie za celkovou kupní 
cenu 654 690 Kč. Smlouva bude uzavřena v roce 
2020.  
 
Finanční vypořádání minulých let 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               14 900,00 Kč 
Čerpání:                                                 14 836,77 Kč 
% čerpání:                                                     99,6 
 
V rámci realizace projektu „Asistent prevence krimi-
nality“ nebyly v roce 2018 dočerpány finanční pro-
středky ve výši 859,00 Kč a u projektu „Domovník – 
preventista ve výši 13 977,77 Kč. Počátkem roku 
2019 byly finanční prostředky vráceny do státního 
rozpočtu.  
 
Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 
 
Rozpočet původní:                               271 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             271 400,00 Kč 
Čerpání:                                               262 860,00 Kč 
% čerpání:                                                     96,9 
 
Dne 23.12.2016 byla mezi městem 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 2019 uhrazeno 
261 360 Kč.  
Dále byla uhrazena registrace na webových stránkách 
obecuctuje.cz ve výši 1 500 Kč. 
 
Úroky z úvěrů 
 
Rozpočet původní:                            4 600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          4 564 200,00 Kč 
Čerpání:                                            4 203 025,01 Kč 
% čerpání:                                                 92,1 
 
Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 nebylo 
možné přesně odhadnout výši úrokových sazeb a ne-
byl znám konečný zůstatek nesplacené části jistiny 

úvěru, který byl ještě koncem roku 2018 čerpán. 
K datu 31.12.2019 činila nesplacená část úvěru 
186 744 764,05 Kč při úrokové sazbě 2,15 % p. a.    
 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků 
 
Rozpočet původní:                          26 642 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        26 677 900,00 Kč 
Čerpání:                                          26 677 824,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
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. Úvěr bylo 
možné čerpat do 31.12.2018 s tím, že v lednu 2019 
zaslala banka v souladu s úvěrovou smlouvou, aktua-
lizovaný splátkový kalendář, kterým byla vyčíslena 
měsíční výše splátky částkou 2 223 152 Kč. Následně 
byl rozpočet posílen o 35,8 tis. Kč, tedy o částku 
nezbytnou na dofinancování úhrady splátek úvěru 
v roce 2019, kterou nebylo možné v době sestavování 
návrhu rozpočtu přesně stanovit. 
 
Ostatní finanční operace (daň z příjmů práv-
nických osob za obce, DPH) 
 
Rozpočet původní:                          22 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        18 569 200,00 Kč 
Čerpání:                                          18 569 170,00 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 2019 byla 
za tímto účelem v příjmové a výdajové části rozpočtu 
vyčleněna částka 22 mil. Kč. Na základě zpracování 
přiznání k DPPO za rok 2018 byla daňovou porad-
kyní vypočítána skutečná daňová povinnost ve výši 
18 569 170 Kč. 
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Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, 
a. s.) 
 

Rozpočet původní:                           5 800 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         5 800 000,00 Kč 
Čerpání:                                           5 114 391,28 Kč 
% čerpání:                                                    88,2 
 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. zasedání 
dne 10.12.2018 schválilo uzavření dodatku č. 10 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 
mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo 
Přerov, a. s., který upravoval výši dotace na provoz, 
běžné opravy a údržbu majetku užívaného příjem- 
cem k provozu sportovních zařízení na období od 
01.01.2019 do 30.04.2019 (od 01.05.2019 byla správa 
sportovišť zajišťována nově vzniklou společností 
Sportoviště Přerov, s. r. o.). Měsíčně pak byla spo-
lečnosti zasílána částka 1 280 450 Kč. Vyúčtování 
bylo předloženo v souladu se zněním výše uvedeného 
dodatku dne 24.06.2019 a téhož dne byly na účet 
města připsány nevyužité finanční prostředky ve výši 
7 408,72 Kč.   
 

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

Rozpočet původní:                                   4 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 4 500,00 Kč 
Čerpání:                                                   3 309,00 Kč 
% čerpání:                                                 73,5  
 

Jednalo o finanční prostředky vyčleněné na proná-
jem bezpečností schránky a roční poplatek hrazený 
Centrálnímu depozitáři cenných papírů v souvislosti 
s vedením kódu LEI (Legal Entity Identifier).  
 
Příkazové bloky 
 

Evidence příkazových bloků se řídí Pokynem MF-15 
o stanovení druhu příkazových bloků a o jejich 
evidenci, který vydalo Ministerstvo financí. V prů-
běhu roku 2019 byly nakoupeny na Krajském úřadě 
Olomouckého kraje nové příkazové bloky, které byly 
řádně zaevidovány a předány na jednotlivé odbory 
a oddělení k používání. Stornované příkazové bloky 
byly vráceny v září 2019 na Krajský úřad Olomou-
ckého kraje ke skartaci. 
Příkazové bloky nemají žádnou nominální hodnotu, 
nelze tedy stanovit jejich počáteční zásobu v koru-
nách českých, ale jen v kusech.   

V roce 2019 byly vydány potrestaným osobám příka-
zové bloky v částce 976 680 Kč, z toho: 
 

Městská policie Přerov  767 600 Kč 

ESŽ, oddělení dopravně 
správních agend a radary 

122 300 Kč 

ESŽ, oddělení přestupků 45 080 Kč 

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

ESŽ oddělení evidenčně 
správních agend a matriky 

20 200 Kč 

ESŽ, oddělení obecní živnost. 
úřad (právnické osoby) 

21 500 Kč 

CELKEM  976 680 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 2019 bylo provedeno 6 ce-
nových kontrol, porušení cenových předpisů zjištěno 
nebylo. K  31.12.2019 zůstávají neuhrazeny 2 pokuty 
v celkové výši 4 000 Kč. Jedná se o pokuty 1 osoby 
z roku 2000 a 2005, které jsou vymáhány prostřed-
nictvím exekučního příkazu srážkami z důchodu.  
 
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.  
 
Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za 
geologické práce 
 

Rozpočet původní:                                 14 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               14 000,00 Kč 
Plnění:                                                    13 211,14 Kč 
% plnění:                                                        94,4 
 

Jednalo se o příjem z dobývacích prostor, který město 
obdrželo od báňského úřadu.  
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               50 800,00 Kč 
Plnění:                                                  137 410,09 Kč 
% plnění:                                                            - 
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Jednalo se o vratky sociálních dávek (33 753 Kč), 
náhradu za vojenské cvičení (27 991 Kč), vratky za 
vyúčtování služeb pošty (22 917,20 Kč) a neuskuteč-
něná školení (17 040 Kč). Zbylou část tvoří vyúčto-
vání zálohových faktur a vratek např. za ostatní mate-
riál, plyn, elektrickou energii, služby telekomunikací, 
peněžní služby, nájemné a poplatky.    
 
Ostatní nedaňové příjmy j. n. 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 
Plnění:                                                         100,30 Kč 
% plnění:                                                      - 
 
Jednalo se o vratku bankovního poplatku (100,00 Kč) 

a přeplatek vystavené faktury (0,30 Kč).  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnic-
kých osob za obce, DPH) 
 
Rozpočet původní:                          11 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        23 045 800,00 Kč 
Čerpání:                                          11 197 354,89 Kč 
% čerpání:                                                     48,6 
 
Hrazeny byly měsíční platby finančnímu úřadu spo-
jené s daní z přidané hodnoty, jíž je město plátcem. 
Schválená úprava rozpočtu reagovala na mimořádný 
prodej majetku a jeho zdanění. Jednalo se o směnu 
pozemku za účelem výstavby areálu „Mamutov“. 
Rozpočet nebyl dočerpán, protože nebyly splněny 
zákonné podmínky pro složení kupní ceny podle 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní na úplatné pře-
vody pozemků do vlastnictví společnosti Panattoni 
Czech Republic Development, s. r. o., které byly 
schváleny zastupitelstvem. 
 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
(bankovní poplatky, aj.)  
 
Rozpočet původní:                               420 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             635 000,00 Kč 
Čerpání:                                               604 198,21 Kč 
% čerpání:                                                95,2 
 
Významnou výdajovou položkou v rozpočtu oddělení 
jsou poplatky za bankovní služby, jejichž výše je 
dána poplatky stanovenými dle ceníků peněžních 
ústavů, strukturou transakcí a objemem plateb pro-
vedených bezhotovostně platebními kartami, kterých 
bylo v roce 2019 provedeno 9 335 v celkovém obje-
mu 11,1 mil. Kč. Nárůst oproti roku 2018 je způsoben 
vyšším počtem přijatých plateb pokut za překročení 
rychlosti změřené radarem ze zahraničních účtů, kde 
příjemce hradí poplatek (ve většině případů 100 Kč 
za 1 transakci). V souvislosti s vrácením pokut uhra-
zených po splatnosti na zahraniční účty byly účtovány 
poplatky za 1 transakci ve výši 220 Kč.  

Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 
 

Rozpočet původní:                               255 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             320 000,00 Kč 
Čerpání:                                               138 486,89 Kč 
% čerpání:                                                     43,3 
 

Výdaje tvořily zejména platby za služby auditorů,  
za dílčí přezkum hospodaření roku 2019 a doplatek 
za závěrečný přezkum hospodaření roku 2018 
(134 854,50 Kč), dále pak výdaje na kurzové rozdíly 

při nákupu valut za účelem proplacení cestovních 
náhrad (3 632,39 Kč). 
 
Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 
 

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

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:         26 860 300,00 Kč  
Plnění:                                             28 783 256,67 Kč 
% plnění:              107,2 
 

Na základě stále rostoucích nákladů na provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 
 

– 29 –

využívání a odstraňování komunálních odpadů došlo 
od 01.01.2019 v rámci novelizace OZV č. 6/2017 ke 
zvýšení sazby poplatku o 50 Kč. Poplatek se tak po 
8 letech zvýšil na 700 Kč. Po uplynutí termínu splat-
nosti, tj. po 30.06.2019, byla u těch poplatníků, kteří 
poplatek nezaplatili včas nebo v nesprávné výši, 
uplatněna sankce. Oproti předchozím rokům došlo 
k jejímu snížení na 20 %, postihla 3 985 poplatníků 
(o 594 míň než v roce 2018) a dosáhla celkové výše 
521 309 Kč. 
Někteří poplatníci mají nárok na osvobození nebo 
jsou jim poskytnuty úlevy. V roce 2019 byl nárok na 
osvobození přiznán celkem 2 327 poplatníkům, což 
bylo o 123 osob méně než v roce 2018. Jednalo se 
zejména o osoby dlouhodobě žijící v  zahraničí (767) 
či s trvalým pobytem na ohlašovně Magistrátu města 
Přerova (MMPr), tj. v Bratrské ul. 34, pokud není 
znám jejich skutečný pobyt a na území města se 
nezdržují (737). Třetí nejpočetnější kategorií byly 
děti do 1 roku (343). Úleva ve výši 50 % sazby 
poplatku se týkala celkem 451 poplatníků, zejména 
majitelů rekreačních objektů (432). 
 

 
 

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 neú-
spěšnosti, případně nemožnosti daňové exekuce, ná-
sleduje postoupení vymáhání nedoplatků soudnímu 
exekutorovi. Pokud ani tento způsob není možný, 
dochází k odpisu nedoplatku z důvodu nedobytnosti 
a převodu 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 převáž-
ně těm, kteří nemají uhrazen poplatek za aktuální 
rok, je po splatnosti rozesíláno vyrozumění o výši 
nedoplatku. Během roku 2019 jich bylo odesláno 
1 225. Nejčastějším způsobem vymáhání je daňová 
exekuce, které předchází prověření majetkových 
poměrů. Prověřeno bylo 1 510 dlužníků, následně 
bylo vydáno 119 exekučních příkazů v celkové výši 
436 998,78 Kč a Exekutorskému úřadu Přerov bylo 
postoupeno k vymáhání 71 exekučních návrhů 
v celkovém objemu 346 705 Kč. Do insolvenčního 

řízení byly postoupeny nedoplatky 57 dlužníků. 
Z důvodu prekluze byly odepsány nedoplatky ve 

výši 588 494,78 Kč. K 31.12.2019 byly evidovány 
nedoplatky v celkové výši 10 473 491,82 Kč, z toho: 
� v rozvaze ve výši 10 116 294 Kč, které se týkaly 

3 314 osob (7,2 %), z nichž většina nemá uhraze-
ný poplatek za více let,  

� v podrozvaze ve výši 357 197,82 Kč (141 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 MMPr, a to 
2 765 589,35 Kč (791 osob). Na základě spolupráce 
s Úřadem práce v Přerově ve věci poskytnutí mimo-
řádné okamžité pomoci na úhradu daného poplatku 
sociálně slabým občanům byla v roce 2019 tato 
pomoc přiznána 945 osobám.  
 
Poplatek ze psů 
 

Rozpočet původní:                            1 350 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 372 000,00 Kč 
Plnění:                                               1 487 246,97 Kč   
% plnění:                                                     108,4 
 

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 1 529 
osob, tj. téměř u poloviny z celkového počtu 3 299 
poplatníků. Od roku 2002 činí maximální výše sazby 
poplatku za jednoho psa 1 000 Kč, kterou je povinen 
platit poplatník s trvalým pobytem v bytovém domě 
v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí nebo 
v sídle ohlašovny MMPr, či sídlem na území města. 
Pro poplatníka, který má trvalý pobyt v rodinném 
domě v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí, 
činí sazba 400 Kč, v ostatních místních částech pak 
300 Kč bez rozdílu, kde je pes chován. Za druhého 
a dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %.  
Poplatek je splatný jednorázově do 31.03. přísluš-
ného kalendářního roku a je hrazen za každého psa 
staršího 3 měsíců. V případě nedodržení termínu 
splatnosti je uplatněna sankce ve výši 50 % sazby. 
V roce 2019 její celková výše dosáhla 81 555 Kč.  
K 31.12.2019; byl nárok na osvobození přiznán 239 
poplatníkům, zejména z důvodu přiznání II. a III. 
stupně mimořádných výhod dle zvláštního právního 
předpisu (185). Další osvobození se týkalo psů, kteří 
mají složeny záchranářské zkoušky (4), zkoušky 
canisterapeutie (2) nebo myslivecké zkoušky (28), 
poplatníků, kteří převzali psa z útulku (7) a psů 
Městské policie Přerov. Z moci úřední bylo osvo-
bozeno 12 poplatníků s místem trvalého pobytu na 
ohlašovně MMPr, kteří se na území města nezdržují 
a není znám jejich skutečný pobyt.  
V rámci vymáhacího procesu bylo zasláno 155 výzev 
k odstranění pochybností o údajích v ohlášení k po-
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platkové povinnosti, následně pak 59 vyrozumění 
o výši nedoplatku. Dále bylo vydáno 8 exekučních 
příkazů na nedoplatky v celkové výši 26 751 Kč, do 
insolvenčního řízení pak byly přihlášeny nedo-
platky ve výši 14 545,33 Kč. 
K 31.12.2019 bylo evidováno 102 dlužníků (tj. 3 % 

z celkového počtu poplatníků), kteří neměli uhraze-
né poplatky v celkové výši 211 883,44 Kč, zejména 
za více let. Prostřednictvím soudního exekutora bylo 
vymáháno 32 733,42 Kč týkajících se 11 dlužníků.  
Nedobytné nedoplatky jsou vedeny na podrozvaze, 
činily 35 857,57 Kč a týkaly se 11 dlužníků.  
  

 
 
Poplatek z ubytovací kapacity 
 

Rozpočet původní:                   600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                    727 000,00 Kč 
Plnění:                                         730 277,00 Kč 
% plnění:                                         100,5  
 

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.  
V meziročním srovnání pokračoval klesající trend 
z důvodu snižování počtu ubytovaných osob, v roce 
2019 ovlivněný zejména zrušením provozu 3 uby-
toven. K 31.12.2019 bylo na území města evidováno 
celkem 25 ubytovacích zařízení, z toho 3 hotely, 
7 penzionů a 15 ubytoven. Od poplatku byl osvo-
bozen 1 poplatník, který poskytoval ubytování k so-
ciálním a charitativním účelům. 
K 31.12.2019 byli evidováni 4 dlužníci, kteří již 
dříve ubytovací činnost ukončili. Celková výše 
nedoplatků dosáhla 1 588 465,27 Kč. Vymáhány jsou 
zejména soudním exekutorem. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
Rozpočet původní:                1 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 1 000 000,00 Kč 
Plnění:                                      1 591 531,00 Kč 
% plnění:                                         159,2  
 
Příjem poplatku oproti původnímu rozpočtu byl 
překročen téměř o 60 %, avšak v meziročním srov-
nání došlo ke snížení o 577 580,50 Kč.  
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 (VP). U poplatku jako každoročně 

probíhala pravidelná místní šetření (224), jejichž 

cílem bylo dodržování povinností stanovených 

v OZV a zjišťování nových uživatelů VP.  
V průběhu roku byly prováděny rozsáhlé výkopové 
práce na celém území města, které byly řešeny for-
mou nájemních smluv (např. výstavba optické sítě) 
či záborem VP (např. dlouhodobá rekonstrukce paro-
vodu na ulicích Za Mlýnem, Kopaniny, Fügnerova, 
Brabansko, Mervartova, nábř.  Dr. E. Beneše, nábř. 
E. Lukaštíka). Jelikož se výkopové práce protáhly 
téměř do konce roku, bude poplatek uhrazen až 
počátkem roku 2020.  
Nejvyšší příjmy byly dosaženy za zábor v důsledku: 
� vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní     

automobil                                       638 632,00 Kč 
� umístění stavebních zařízení a skládek  
                                                             379 409,00 Kč  
� provádění výkopových prací         280 575,00 Kč 
� umístění reklamních zařízení        120 110,00 Kč  
� umístění zařízení pro poskytování služeb 

(předzahrádky)                               118 186,00 Kč 
 

 
 

V roce 2019 bylo od poplatku osvobozeno 123 po-
platníků z důvodu:  
� vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu  
     zdravotně postiženou                       99 poplatníků 
� město a jím zřízené příspěvkové organizace     
                                                                  4 poplatníci 
� akce  ve  veřejném  zájmu  města, ve  kterých  je 
     město spoluúčastníkem                        1 poplatník 
� opravy  uličních  fasád  po dobu 30 kalendářních     
     dní                                                    15 poplatníků 
� vlastníci pozemků užívající VP          2 poplatníci 
� nájemci pozemků užívající VP           2 poplatníci 
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K 31.12.2019 bylo evidováno 14 dlužníků s nedo- 
platky v celkové výši 1 106 791 Kč. Nedoplatky jed-
noho dlužníka jsou vymáhány soudním exekutorem, 
a přihlášené nedoplatky dalšího dlužníka jsou řešeny 
v rámci insolvenčního řízení. Na podrozvaze byly 
vedeny nedobytné nedoplatky 4 dlužníků v celkové 
výši 6 045 Kč.  
 

Správní poplatky – odbor ekonomiky 
 
Rozpočet původní:             65 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:             65 000,00 Kč  
Plnění:             80 300,00 Kč 
% plnění:                 123,5 
 
Zásluhu na dosaženém příjmu měly zejména zapla-
cené správní poplatky za povolení herního prostoru 
(16 000 Kč) a za změnu tohoto povolení (42 500 Kč). 
Sazbu 4 000 Kč za povolení herního prostoru stano-
venou dle sazebníku správních poplatků uhradili 
3 provozovatelé a týkala se 4 případů. Sazbu 2 500 
Kč za změnu povolení herního prostoru zaplatili 
4 provozovatelé a vztahovala se k 17 případům. 
Další příjmy byly již podstatně nižší. Stanovenou 
sazbu dle sazebníku správních poplatků ve výši 400 
Kč za vyřízení žádosti o povolení splátek u pokut, 
případně místních poplatků, uhradilo 50 osob, sazbu 
100 Kč za vydání potvrzení o bezdlužnosti 18 osob.  
 

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 
 
Rozpočet původní:                      0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      0,00 Kč 
Plnění:             22 392,11 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 průběhu roku byla na účet 
města poukázána specializovaným finančním úřadem 
platba ve výši 22 392,11 Kč.   
 

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě 
výherních hracích přístrojů 
 
Rozpočet původní:                      0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      0,00 Kč 
Plnění:             18 721,46 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 s výjimkou dílčí daně 
z technických her 
 
Rozpočet původní:      20 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        2 590 800,00 Kč 
Plnění:        3 716 877,11 Kč 
% plnění:                                                 143,5  

V souvislosti s vyhláškou č. 343/2019 Sb. ze dne 
16.12.2019, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů došlo od 01.01.2019 k oddělení dílčí daně 
z technických her. Na daň z hazardních her (s vý-
jimkou dílčí daně z technických her) se zařazuje 
dílčí daň z loterií, kursových sázek, totalizátorových 
her, bing, živých her, tombol a turnajů malého 
rozsahu. Jedná se o sdílené daně, jejichž výnos se 
dělí mezi stát a obce. 
 
Dílčí daň z technických her 
 
Rozpočet původní:                      0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      19 500 000,00 Kč 
Plnění:      31 911 974,71 Kč 
% plnění:                                                 163,7  
 
Příjmy z hazardních her tvoří nezanedbatelnou část 
daňových příjmů. Od 01.01.2018 jsou na území 
města hazardní hry regulovány OZV č. 4/2017, 
o regulaci provozování hazardních her, vydanou 

Zastupitelstvem města Přerova dne 19.06.2017 
a novelizovanou dne 15.12.2017. Dle této vyhlášky 
lze na území města provozovat v hernách a kasinech 
bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého 
rozsahu, jen ale na 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 2019 bylo v rámci nového dvoustupňového 
povolovacího procesu podáno sedmi provozovateli 
16 žádostí a ve správním řízení vydáno 25 rozhod-
nutí, a to jak k povolení herního prostoru (4), tak ke 
změně (16) nebo zrušení povolení (5). Na základě 
vydaných povolení byly hazardní hry k 31.12.2019 
provozovány v: 
� 5 kasinech (Dr. Milady Horákové 420/8, Vsadsko 

2225/2, Husova 1183/6, Brabansko 3570/2a, nám. 
Svobody 1091/17 a 1092/16),  

� 6 hernách (Havlíčkova 1140/43, Kramářova 
1461/5, tř. Gen. Janouška 2854/2, Nádražní 
2810/2, Čechova 3136/10 a 1692/12). 

Na území města se nacházely pouze hazardní hry 
povolené Ministerstvem financí ČR dle současného 
zákona o hazardních hrách, přičemž k 31.12.2019 se 
jednalo o 344 herních zařízení. Poslední herní zaří-
zení povolená dle dřívějšího zákona o loteriích ukon-
čila provoz v lednu 2019 (Jižní čtvrť III 2657/11).  
 
Ostatní přijaté vratky transferů 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                 36 907,00 Kč   
% plnění:                                                         - 
 
Jednalo se o příjmy z vymožených pohledávek 
soudním exekutorem za neprávem poskytnuté dávky 
sociální péče (31 907 Kč), které odbor ekonomiky 
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převzal v červenci 2012 od odboru sociálních věcí 
a školství a příjmu za částečný odvod porušení 
rozpočtové kázně (5 000 Kč), který byl uložen 
příjemci dotace v celkové výši 40 000 Kč ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1 a 3 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých sou-
visejících zákonů za neoprávněné zadržování poskyt-
nutých peněžních prostředků (zbývající pohledávka 
ve výši 35 000 Kč byla řešena v rámci daňového 
řízení).    
 
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:                    85 046,00 Kč 
% čerpání:                85,0 
 
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-
málně však do výše 600 Kč. V evidenci označených 
psů a jejich chovatelů bylo k 31.12.2019 celkem 
3 299 chovatelů a 3 790 psů. U 38 psů bylo doloženo 
potvrzení veterinárního lékaře o nevhodnosti ozna-
čení mikročipem, u 65 psů doložení příslušného 
dokladu chybí.  
 

 
 
Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 
 
Rozpočet původní:             100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       100 000,00 Kč 
Čerpání:                    10 200,00 Kč 
% čerpání:                 10,2 
 
Finanční prostředky byly určené na případnou úhra-
du nákladů Exekutorskému úřadu Přerov, dle uzav-
řené Rámcové smlouvy o provádění exekucí ze dne 
27.06.2016 a na výdaje týkající se náhrad nákladů 
soudního řízení. Ty byly v průběhu roku čerpány na 
úhradu soudních nákladů na základě pravomocného 
usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olo-
mouci, ze dne 14.10.2019, ve sporu o popření vyko-

natelných pohledávek insolvenčním správcem. Týkal 
se přihlášení poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů za období 2006 – 2011 do 

insolvenčního řízení, u něhož bylo opomenuto zaslá-
ní návrhu na nařízení exekuce soudním exekutorovi 
ze dne 29.03.2013, jehož vydáním došlo u předmět-
ných pohledávek ke stavění lhůty pro vymáhání. 
Přihlášení pohledávek tudíž bylo oprávněné. 
 

Evidence a vymahatelnost pokut 
 
Stěžejní činností oddělení bylo vymáhání peněžitých 
plnění (pokut a nákladů řízení), uložených jednotli-
vými odbory MMPr a Městskou policií Přerov (MP) 
v rámci dělené správy. V rámci samosprávy byla 
evidována a vymáhána sankční opatření uložená 
městem za porušení rozpočtové kázně, vedena evi-
dence pokut vyplývajících ze smluvních vztahů, evi-
dence ostatních pohledávek města včetně příslušen-
ství a evidence škod na majetku města.  
Na oddělení byly jednotlivými odbory MMPr a MP 
postoupeny k vymáhání pokuty a náklady řízení ve 
výši 6 522 862,23 Kč, což meziročně představuje 
nárůst o 61,8 %. Vymoženo bylo 3 408 275,56 Kč, 
jednalo se ale o polovinu nižší částku než jaká byla 
postoupena k vymáhání. Za hlavní příčinu lze označit 
novou agendu týkající pokut uložených za překro-
čení rychlosti vozidel dle radarového měření s vyso-
kým počtem dlužníků.  
Veškeré nedoplatky na pokutách a nákladech řízení 
dosáhly k 31.12.2019 výše 22 641 182,35 Kč, z toho: 
� pokuty uložené za překročení rychlosti vozidel 

dle radarového měření vedené v rozvaze (1 098 
případů) 2 452 141 Kč.  
Od dubna 2019, kdy byly postoupeny první 
pokuty k vymáhání, byly u této nové agendy 
učiněny nejprve první kroky vymáhacího pro-
cesu, a to zaslání vyrozumění o výši nedoplatku 
385 dlužníkům. Následně byly prověřeny majet-
kové poměry u 517 dlužníků a vydáno 127 exe-
kučních příkazů na celkovou částku 359 300 Kč, 
6 dlužníkům byla vydána rozhodnutí o rozložení 
úhrady na splátky, týkající se nedoplatků v cel-
kové výši 25 700 Kč. Vymoženo bylo 812 791,89 
Kč, tedy téměř čtvrtina z celkového objemu všech 
nedoplatků.   
Alarmující je vysoký objem nedoplatků u cizin-
ců, který k 31.12.2019 dosáhl 1 060 502,77 Kč, 
tj. 43 % z celkové výše těchto nedoplatků. Vymá-
hací řízení lze uskutečnit jen na území ČR, pokud 
zde cizinci mají majetek. V opačném případě se 
tyto nedoplatky stávají nedobytnými.   

� ostatní nedoplatky na pokutách a nákladech 
řízení dosáhly 20 153 041,35 Kč, z toho:  
- v rozvaze (7 817 případů) 19 673 076,07 Kč 
- na podrozvaze (248 případů) 515 965,28 Kč 
Majetkové poměry byly prověřeny u 1 927 dluž-
níků. V rámci daňové exekuce bylo v průběhu ro-
ku vydáno celkem 539 exekučních příkazů, což je 
o 78 více než v roce 2018, a postihly nedoplatky 
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v celkové výši 2 449 845,68 Kč, včetně exekuč-
ních nákladů v částce 262 997,41 Kč. Jednalo se 
zejména o exekuci na srážku ze mzdy nebo z ji-
ných příjmů, o přikázání pohledávky z účtu u po-
skytovatele platebních služeb. Soudnímu exeku-
torovi bylo po jeho prověření majetkových pomě-
rů dlužníků postoupeno k vymáhání 179 návrhů 
zahrnující nedoplatky v celkové výši 2 423 086,01 
Kč (nárůst oproti roku 2018 o 1 252 762,48 Kč). 
Celkový počet případů vymáhaných jeho pro-
střednictvím vzrostl na 2 797, tj. 36 % a týkal se 
8 461 122,65 Kč nedoplatků, tj. 43 % evidova-
ných v rozvaze. Většina nedoplatků dlužníků, 
u nichž nedošlo k postoupení vymáhání soudním 
exekutorem, byla z důvodu nedobytnosti převe-
dena na podrozvahu.  
Na základě žádosti dlužníků bylo vydáno 36 roz-
hodnutí o rozložení úhrady na splátky týkajících 
se nedoplatků ve výši 641 700,00 Kč, a to zejmé-
na u pokut za dopravní přestupky, nicméně zájem 
oproti roku 2018 byl nižší.  

 

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 pro-
jednávání 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 10 případů v souhrnné částce 1 552 025,06 
Kč, z toho u: 
� 4 případů pro nedobytnost         5 752,42 Kč 
� 1 případu na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu                                                  2 000,00 Kč 
� 1 případu z důvodu prominutí úroků z prodlení 
                                                                    344,93 Kč 
� 1 případu pro nedobytnost dle usnesení Zastu-

pitelstva města Přerova ze dne 26.08.2019 
č. 269/7/6/2019                           1 446 542,92 Kč 

� 1 případu na základě pravomocného usnesení 
soudu (dlužník vymazán z OR) dle usnesení 
Zastupitelstva města Přerova ze dne 26.08.2019 
č. 269/7/6/2019                               82 979,37 Kč 

� 2 případů z důvodu nedobytnosti na základě 
usnesení Rady města Přerova ze dne 11.07.2019 
č. 665/19/10/2019 a č. 666/19/10/2019 

                                                               14 405,42 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 43 případů, celkem 
ve výši 7 071 278,12 Kč, z toho u: 
� 9 případů z důvodu pravomocného rozhodnutí 

soudu (zastavení dědického řízení pro nemajet-
nost dlužníka, zrušení konkurzu a výmaz z ob-
chodního rejstříku)                         721 037,77 Kč 

� 1 případu z důvodu prominutí 4/5 úroků z prodle-
ní na základě usnesení Zastupitelstva města Pře-
rova z 25.02.2019, č. 89/4/3/2019        40 094 Kč 

� 8 případů pro nedobytnost na základě usnesení 
Zastupitelstva města Přerova ze dne:  
- 25.02.2019, č. 90/4/3/2019-95/4/3/2019,  
- 30.04.2019, č. 165/5/6/2019,  
- 14.10.2019, č. 302/8/4/2019, 
                                                        6 280 304 Kč 

� 2 případů pro nedobytnost              15 551,35 Kč 
� 21 případů pro nepatrnost                 6 560,00 Kč 
� 2 případů z důvodu promlčení          7 731,00 Kč 
Dále odepsal pohledávky nebytového hospodářství 
ve výši 5 731 Kč týkající se 1 případu. Důvodem bylo 
upuštění od vymáhání vlivem nedobytnosti schvále-
né Radou města Přerova dne 13.06.2019 usnesením 
č. 586/17/7/2019.  
 
Metodik 
 
navrhoval metodická řešení nových účetních pří-
padů, a to ve spolupráci s příslušnými odbory, hlavní 
účetní a hlavním správcem rozpočtu. Realizoval 
komplexní správu ekonomického informačního 
systému (EIS) na úrovni metodiky účetních procesů 
a klíčového uživatele (jednotlivé přístupy do EIS, 
předkontace pro jednotlivé agendy EIS, zabezpe-
čování připravenosti EIS na závěrkové práce, 
uzavření a otevření jednotlivých agend apod.). Dále 
poskytoval metodickou pomoc uživatelům EIS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 (sekretářské, orga-
nizační, informační a evidenční práce, koordinace 
jejich programu). Úkolem oddělení byla příprava 
schůzí rady a zasedání zastupitelstva, zpracování 
zápisů, usnesení, pořizování výpisů z usnesení a ze 

zápisů rady a zastupitelstva, anonymizace a zveřej-
ňování dokumentů na webových stránkách města. 
Podílelo se na práci výborů, komisí a spolupracovalo 
s předsedy místních výborů v místních částech (MČ). 
Důležité místo v povinnostech oddělení zaujímalo 
také přijímání a vyřizování petic, stížností a podnětů 
od občanů. Komplexně zabezpečovalo realizaci do-
tačního programu na podporu oblasti kultury. Vedlo 
ekonomickou agendu spojenou s příspěvkovou orga-
nizací Kulturní a informační služby města Přerova. 
Jeho činnost dále spočívala např. v zabezpečování 
propagačních předmětů města Přerova, zajišťování 
služeb Czech POINTU nebo plnění úkolů souvi-
sejících s organizací voleb. 

Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 
Rozpočet původní:                                 10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               82 400,00 Kč 
Plnění:                                                    82 364,00 Kč 
% plnění:                                                      100,0 
 
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 z reklamy v souvislosti s pořádáním plesu 
a Přerovských svatovavřineckých hodů. 
 
Příjmy z prodeje zboží 
 
Rozpočet původní:                             80 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:                           80 000,00 Kč  
Plnění:                                                67 440,40 Kč  
% plnění:                                                     84,3 

 
Jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje propagačních 
předmětů, brožur a knih vydaných pro propagaci 
města  (Procházka  zapomenutým  Přerovem,  Krvavá  
 

Kancelář primátora 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: nám. TGM 2 telefon: 581 268 111 
(17) 

 

vedoucí odboru 
(1) 

oddělení organizační 
 

(8) 

oddělení komunikace            
a vnějších vztahů 

(4) 

oddělení ochrany               
a krizového řízení 

(3) 
sídlo: Smetanova 7 

právník odboru 
(1) 
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noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. 
června 1945, Od lovců mamutů k cihle, Přerov ve 
světle korespondence Karla staršího ze Žerotína, aj.) 
a příjmy z prodeje kalendářů. 
 

Odvody příspěvkových organizací (KIS) 
 

Rozpočet původní:                               562 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             562 200,00 Kč 
Plnění:                                                  562 199,98 Kč 
% plnění:                                                      100,0 
 
Stanovené odvody z odpisů nemovitého majetku 
k 31.12.2019 z hlavní i doplňkové činnosti.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočet původní:                            1 916 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 358 700,00 Kč 
Čerpání:                                            1 996 154,22 Kč 
% čerpání:           84,6 
 

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 pro-
gramu oslav na rok 2019 a kulturní a sportovní akce 
v MČ. Finanční prostředky byly čerpány např. na:  
� zajištění drobných propagačních předmětů (pro-

pisky, sady per, diáře, poznámkové bloky, klí-
čenky, USB disky, powerbanky, šňůrky na krk, 
dámské a pánské peněženky, odznaky se znakem 
města, dětské pracovní sešity apod.), dále také na 
zajištění drobných propagačních předmětů i na 
akce jiných odborů – např. ve spolupráci s odbo-
rem sociálních věcí a školství (klipy se znakem),  

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

� zajištění oslav města Přerova a pietních akcí 
(např. plakáty, pozvánky, materiál), 

� na zajištění kulturních a sportovních akcí v MČ. 
 

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 
 

Rozpočet původní:                            1 298 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 298 500,00 Kč 
Čerpání:                                               836 204,22 Kč 
% čerpání:                                                  64,4 
 

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.  
 

 
 

Zachování a obnova kulturních památek (neinv. 
transfery dobrovolným svazkům obcí) 
 
Rozpočet původní:   53 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   53 000,00 Kč 
Čerpání:   52 278,00 Kč 
% čerpání:          98,6 
 

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

Jednalo se o úhradu členství statutárního města Pře-
rova ve spolku HC ZUBR PŘEROV, z. s.  
 

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovol-
ným svazkům obcí) 
 

Rozpočet původní:  132 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  132 000,00 Kč 
Čerpání:  130 695,00 Kč 
% čerpání:           99,0 
 

Jednalo se o úhradu členského příspěvku ve výši 
3 Kč/obyvatel/rok Regionální agentuře pro rozvoj 
Střední Moravy. 
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 
Rozpočet původní:    131 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  131 000,00 Kč 
Čerpání:  128 811,00 Kč 
% čerpání:          98,3 
 
Jednalo se o úhradu členského příspěvku ve spolku 

Odpady Olomouckého kraje, z. s., jehož výše činí     
3 Kč/obyvatel/rok.  
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Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobro-
volným svazkům obcí) 
 
Rozpočet původní: 276 000,00 Kč 
Rozpočet upravený: 327 000,00 Kč 
Čerpání: 324 955,00 Kč 
% čerpání:          99,4 

Finanční prostředky byly použity na úhradu člen-
ských příspěvků jednotlivým sdružením, jichž je 
město Přerov členem – Svazu měst a obcí, Sdružení 
obcí střední Moravy, Asociaci pro cyklisty (od 
01.07.2019 Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.).  
 

 
Rekapitulace plateb za členství ve vybraných sdruženích, svazech a fondech  
 

 
 
Kulturní a informační služby města Přerova 
 
Rozpočet původní:                          17 317 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        19 881 200,00 Kč 
Čerpání:                                          19 881 199,98 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 jeho vyplacení. 

 
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.  
Sezona kulturních akcí roku 2019 byla symbolicky 
zahájena v lednu koncertem Moravské filharmonie 
Olomouc s názvem Pink Floyd Night. Posluchačům 

byly představeny skladby kultovní britské kapely 
Pink Floyd v netradičním spojení rockového bandu 
a zvuku filharmonického orchestru. V únoru se 
Městský dům již tradičně stal místem konání Repre-
zentačního plesu města Přerova. K poslechu a tanci 
zahrála skupina Kolorez a cimbálová muzika Primáš. 
Hostem večera byl Speciál Věry Špinarové. Již téměř 
tradičně kancelář primátora spolupracovala v únoru 
na organizaci Masopustu, organizačně se také podí-
lela na další významné společenské události, 
Sportovec roku 2018. 
I v roce 2019 byly před Velikonocemi vyzdobeny 
autobusové zastávky, 1. května proběhl kytarový 
rekord na hradbách a v červnu se Přerov opět při-
pojil k Evropskému dni hudby. V červnu se usku-
tečnila také významná vzpomínková akce za účasti 
zahraničních hostů, věnovaná obětem masakru na 
Švédských šancích. Během prázdninových měsíců 
se na městských hradbách opětovně konal multi-
žánrový hudební festival skupin z Česka i zahraničí 
– Hudební léto na hradbách. Druhý srpnový víkend 
patřil Přerovským svatovavřineckým hodům, které 
proběhly 09.-11.08.2019 
a zúčastnily se jich i dele-
gace z přátelských měst.  
U příležitosti Dne evrop- 
ského dědictví byly veřej-
nosti otevřeny některé za-
jímavé dvorky a zahrady 
v centru města, které jsou 
běžně nepřístupné, ale 
také turisticky zajímavé 
objekty (zámek, židovský 
hřbitov, apod.) 

 

Sdružení 
historických 
sídel Čech, 

Moravy 
a Slezska 

Svaz měst 
a obcí 

Sdružení 
obcí 

Střední 
Moravy 

Asociace 
pro 

cyklisty 
(Partner-
ství pro 

městskou 
mobilitu) 

 
Regionální 
agentura 

pro rozvoj 
Střední 
Moravy  

 
 

Odpady 
Olomouckého 

kraje 

 
 

HC ZUBR 
PŘEROV 

členský příspěvek 
v Kč/obyvatele 

1,20 
3,00 

+ 10 000,00 
4,00 

částka 
vyměřena  

3,00 3,00 
částka 

vyměřena 

původní rozpočet 53 000,00 100 000,00 176 000,00 10 000,00 132 000,00 131 000,00 1 000,00 

upravený rozpočet 53 000,00   141 000,00 176 000,00 10 000,00 132 000,00 131 000,00 1 000,00 

čerpání 
k 31.12.2019 

52 278,00 140 695,00 174 260,00 10 000,00 130 695,00 128 811,00 1 000,00 
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V rámci evropského týdne mobility proběhla koncem 
září originální akce „Hvězdicová jízda primátorů“, 
na jejíž organizaci se kancelář primátora rovněž 
podílela. Primátoři měst Přerov, Prostějov a Olomouc 
se vydali na cyklojízdu a společně se svými pelotony 
dojeli do cíle v Dubu nad Moravou. Pro účastníky byl 
po cestě i v cíli připraven program.   
 

 
 
Na podzim se konala akce s názvem „Land Art“, 
tentokrát na téma „30 let svobody“. Děti z mateřských 
školek se dopoledne pustily do výzdoby náměstí, 
odpoledne pak patřilo široké veřejnosti.    
Během podzimních měsíců se konaly vzpomínkové 
akce. Dne 11.11.2019 v 11 hodin proběhla u pomníku 
na náměstí Fr. Rasche pietní akce u příležitosti Dne 
válečných veteránů, jenž je vzpomínkou na oběti 
válečných konfliktů. V neděli 17.11.2019 se u pří-
ležitosti Dne boje za svobodu a demokracii konala 
vzpomínková akce na náměstí TGM. Kancelář primá-
tora spolupracovala také na organizaci vzpomín-
kové akce u příležitosti největší letecké bitvy nad 
Moravou, která se konala dne 21.11.2019 na hřbito-
vech v Přerově, Troubkách, Olomouci, ale i u památ-
níku v Rokytnici. V rámci aktivit k 30. výročí same-
tové revoluce spolupracovala kancelář primátora 
s neziskovou organizací Post Bellum, která natočila 
vzpomínky Přerovanů (přístupné na pametnaroda.cz) 
a zapůjčila do Přerova putovní výstavu – 
„Nezapomeňme – listopad 1989 na Střední Moravě“, 
z níž se mohli lidé dozvědět, jak sametová revoluce 
a komunistický režim zasáhly do života 9 lidí ze 
Zlínského a Olomouckého kraje – i z Přerova.   
Na oslavách kancelář primátora aktivně spolupra-
covala 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:                             460 000,00 Kč 
Plnění:                                                  325 687,25 Kč 
% plnění:          70,8 
 
Jednalo se o příjmy z plošné inzerce v měsíčníku 
Přerovské listy. Inzerce byla zajišťována externě na 
základě smlouvy o obstarávání plošné inzerce. 

Výdajová část rozpočtu 
 
Vnitřní obchod (marketing a propagace) 
 

Rozpočet původní:                               255 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             282 000,00 Kč 
Čerpání:  141 519,10 Kč 
% čerpání:            50,2  
 

Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené 
s výrobou propagačních materiálů, a to i na akce 
jiných odborů – např. ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí a školství (výdaje za umístění znaku 
města Přerova na vozidle poskytujícím sociální 
služby, propagace akce „Stárnout bezpečně!“ či 
Senior symposium, tvorba Senior karty, letáky ICE); 
ve spolupráci s odborem koncepce a strategického 
rozvoje se jednalo o tvorbu letáků s cyklotematikou 
„Bezpečně na kole“. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na prezentaci města v soutěži Stavba roku, 
zabezpečení akcí Obnovujeme Knejzlíkovy sady, 
Hvězdicová jízda primátorů a propagace edukativní 
přednášky Bezodpadová domácnost. Další výdaje 
byly určeny na výdaje spojené se zdrojovým 
zabezpečením webových stránek města Přerova 
a webhostingem. 
 
Cestovní ruch 
 

Rozpočet původní:  181 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  181 000,00 Kč 
Čerpání:  140 237,84 Kč 
% čerpání:          77,5 
 

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 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 úhradu členského příspěvku ve spolku 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.  
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Ostatní záležitosti kultury 
 
Rozpočet původní:                        223 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  223 000,00 Kč 
Čerpání:                                        133 130,00 Kč 
% čerpání:           59,7 
 
Jednalo se o výdaje spojené s výrobou kalendářů na 
rok 2019, fotopracemi pro kroniku, s tiskem pamět-
ních listů, tvorbou novoročenek a vazbou Přerov-
ských listů. 
 
Zachování a obnova kulturních památek 
 
Rozpočet původní:                          20 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    20 000,00 Kč 
Čerpání:                                            4 954,00 Kč 
% čerpání:           24,8 
 
Jednalo se o výdaje související s každoroční akcí 
Dny evropského dědictví, kterou pořádá Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Finanční 
prostředky byly použity např. na výrobu a tisk 
plakátů, propagaci této akce, poplatek za registraci 
památek. 
 
Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 
 
Rozpočet původní:                            2 706 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 706 000,00 Kč 
Čerpání:                                            2 706 000,00 Kč 
% čerpání:                                                    100,0 
 
Jednalo se o úhradu za výrobu zpravodajských bloků 
a jejich zařazení do programu vysílání. Na tuto 
službu byla uzavřena s Televizí Přerov, s. r. o., 
smlouva o vytvoření zvukově obrazového záznamu.  
 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
(Přerovské listy) 
 
Rozpočet původní:                            1 071 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 234 500,00 Kč 
Čerpání:                                            1 176 583,35 Kč 
% čerpání:  95,3 
 
Přerovské listy komplexně zabezpečovala společnost 
Strategic Consulting, s. r. o. Hrazeny byly výdaje na 
zajištění informačního servisu v rámci facebooko-
vých stránek a Instagramu statutárního města Přerova 
a výdaje na odměnu za obstarávání plošné inzerce 
do tohoto měsíčníku. Služba byla zajišťována externě. 
 
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků (KPOZ) 
 
Rozpočet původní:  974 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         1 012 000,00 Kč 
Čerpání:  768 537,40 Kč 
% čerpání:            75,9 
 
Hrazeny byly výdaje spojené s přípravou a konáním 
setkání zástupců města se 75letými občany, věcné 

a květinové dary jubilantům, fotodokumentace, tisko-
viny, hudební 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.  
 

 
 
Činnost místní správy (služby) 
 
Rozpočet původní:  354 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:  354 000,00 Kč 
Čerpání:  336 567,00 Kč 
% čerpání:  95,1 
 
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 za vlastnictví domény 
mamutov.eu. 
 
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, nouzovým přežitím 
a 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. 
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V roce 2019 město Přerov postihly různé mimořádné 
události, např. hrozily povodně, přišly přívalové 
deště a byla vyhlášena smogová situace. V průběhu 
roku se opakovaly požáry výškových budov, jejichž 
hašení klade vysoké nároky na fyzické a psychické 
síly zasahujících hasičů a také na technické vybavení 
jednotek. Nejvýznamnějšími událostmi byl požár 
průmyslové budovy, kde hrozil výbuch tlakových 
lahví a požár obytného domu, kde bylo evakuováno 
větší množství osob. Poděkování občanů za pomoc 
při různých mimořádných událostech je důkazem 
záslužné činnosti našich dobrovolných hasičů a jejich 
dobré připravenosti. V rámci spolupráce se všemi 
složkami integrovaného záchranného systému (IZS) 
proběhlo na podzim dvoudenní cvičení s názvem 
„Povodeň 2019“, kdy byl svolán Krizový štáb města 
Přerova a proběhl nácvik stavby mobilních protipo-
vodňových hrází. Opět se prokázalo, že společný 
nácvik součinnosti složek IZS vede k vynikající při-
pravenosti a následnému zvládnutí reálných mimo-
řádných událostí.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Úpravy vodohospodářsky významných a vodáren-
ských toků 
 
Rozpočet původní:                  130 000,00 Kč 
Rozpočet upravený: 130 000,00 Kč 
Čerpání: 112 832,24 Kč 
% čerpání:          86,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na úhradu 
ročního poplatku za používání rádiového kmitočtu 
nezbytného pro provoz vysílacích stanic umístěných 
na oddělení ochrany a krizového řízení a na centru 
krizového řízení umístěného na Centrální požární 
stanici Přerov, dále za služby serveru, pravidelné 
servisní prohlídky, aktualizaci digitálního povodňo-
vého plánu a částečně v souvislosti s opravou závady 
na jedné z nevyhřívaných srážkoměrných stanic. 
 

 
 
Ochrana obyvatelstva 
 
Rozpočet původní:  241 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:   241 600,00 Kč 
Čerpání:  216 802,94 Kč 
% čerpání:           89,7 

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 a povinné odvody za údržbáře 
krytů, který v prostorách krytů provádí drobnou 
údržbu. Dalšími výdaji, v souvislosti s provozem 
krytů, byly nákupy spotřebního materiálu, výdaje za 
spotřebovanou elektrickou energii a pohonné hmoty 
do dieselagregátu.  
 
Krizová opatření 
 
Rozpočet původní:            0,00 Kč 
Rozpočet upravený:  191 300,00 Kč 
Čerpání: 121 089,38 Kč 
% čerpání:          63,3 
 
Jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem vodo-
četného zařízení na řece Bečvě a výdaje za čištění 
oděvů sloužících pro krizový štáb. Dále byly prove-
deny elektrorevize po požáru v bytovém domě a re-
vize odvlhčovačů, hrazeno pohoštění v souvislosti 
s jednáním bezpečnostní rady a krizových orgánů, 
včetně zasedání povodňové komise při hrozících 
květnových povodních. 
Další finanční prostředky byly použity na pořízení 
drobného dlouhodobého majetku v podobě daleko-
hledu pro potřeby povodňové komisi a ponorného 
kalového čerpadlo Sigma. Byly také hrazeny pohonné 
hmoty do čerpadel a pořízen drobný spotřební mate-
riál do protipovodňového kontejneru. 
 

Požární ochrana – dobrovolná část 
 
Rozpočet původní:  154 800,00 Kč 
Rozpočet upravený:  154 800,00 Kč 
Čerpání:  128 854,72 Kč 
% čerpání:  83,2 
 
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. 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.  
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Cestovní ruch 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč  
Čerpání:                                                   5 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o mimořádnou dotaci města pro fyzickou 
osobu na pořízení QSL lístků pro radioamatéry. 
 

Střední odborné školy 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč  
Čerpání:                                                 10 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 

Mimořádná dotace pro Střední průmyslovou školu 
v Přerově na oslavy k výročí jejího založení. 
 

Ostatní záležitosti kultury  
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             185 000,00 Kč  
Čerpání:                                               185 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 

Jednalo se o mimořádné dotace města Přerova pro: 
� Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Přerově na výrobu dokumentárního filmu s té-
matikou Přerovského povstání            100 000 Kč 

� Sport Management, s. r. o., na akci Zlatý kanár 
2019                                                      80 000 Kč 

� Muzeum Komenského v Přerově, p. o., na orga-
nizaci kulturních akcí v souvislosti s výročím 
17.11.1989                                              5 000 Kč 

 

 
 

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., určená 
na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky 
v podnikové prodejně v místní části Žeravice, a to 
v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 
dotace. Finanční prostředky byly poskytnuty ze 
zdrojů místní části.  
 

Rozhlas a televize 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             200 000,00 Kč  
Čerpání:                                               200 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o mimořádnou dotaci pro PiTV – Star-
Media, s. r. o., na výrobu tří publicistických seriálů. 
 
Zájmová činnost v kultuře 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                               55 000,00 Kč  
Čerpání:                                                 55 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o tyto mimořádné dotace pro:  
� J. B. na Galavečer v Dubu nad Moravou  
                                                                      5 000 Kč 
� Dechový orchestr Haná Přerov, z. s., na částečnou 

úhradu nákladů v souvislosti s účastí na meziná-
rodním hudebním festivalu                   50 000 Kč  

 
Požární ochrana – profesionální část 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                             300 000,00 Kč  
Čerpání:                                               300 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o mimořádnou dotaci pro Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení 
záchranářské čtyřkolky pro požární stanici Přerov. 
 
Požární ochrana – dobrovolná část 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč  
Rozpočet upravený:                               10 000,00 Kč  
Čerpání:                                                 10 000,00 Kč  
% čerpání:                                                   100,0  
 
Jednalo se o mimořádnou dotaci pro Sbor dobrovol-
ných hasičů Veselíčko na pořízení 10 ks požárních 
hadic včetně příslušenství. 
 
Požární ochrana – profesionální část 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 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 pů-
sobností Přerov). Příspěvek slouží zároveň k údržbě 
jednotného systému vyrozumívání a varování. 
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Právník odboru 
 
Činnost právníka odboru kanceláře primátora spočívá 
především ve zpracování a koordinaci návrhů vnitř-
ních předpisů (VP), zpracování a koordinaci návrhů 

obecně závazných vyhlášek (OZV) a nařízení města, 
včetně poradenství jednotlivým odborům. Právník 

odboru také zastupuje statutární město Přerov 
v soudních sporech v oblasti správního soudnictví, 
poskytuje právní konzultace v oblasti samosprávy 
týkající se předmětu činnosti odboru kancelář 
primátora, dále také právní konzultace v oblasti 
samosprávy a státní správy primátorovi a jeho 
náměstkům, případně dalším členům Zastupitelstva 
města Přerova. Mezi další činnosti patří například 
poskytování právního poradenství při přípravě 
a realizaci dotačního programu statutárního města 
Přerova v oblasti kultury aj. 
V průběhu roku se právník odboru kanceláře primá-
tora zabýval zejména zpracováním nebo koordinací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

právních předpisů města, tedy OZV a nařízení (např. 
několika novelizacemi OZV č. 2/2017 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti 
s hlukem, OZV č. 2/2011 o zákazu požívání alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství a Nařízení 
č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád). Dále zpraco-
vával a koordinoval návrhy VP (např. VP č. 4/2019 
vydaný Zastupitelstvem města Přerova o ochraně 
osobních údajů) a poskytoval právní poradenství 
a konzultace v oblasti samosprávy a státní správy 
primátorovi a jeho náměstkům, dalším členům Zastu-
pitelstva města Přerova a jiným odborům Magistrátu 
města Přerova. Rovněž zastupoval město ve význam-
ných soudních sporech s bývalým dopravcem Do-
pravní a logistická společnost, s. r. o., a v soudním 
sporu s Ministerstvem dopravy ČR o regresní úhradu 
za nesprávný úřední postup.  
 
 

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná 
vedoucí kanceláře primátora 
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SML/0554/2019  Kulturní spolek Academic, z. s. 3 200,00 10.01.2020

SML/0555/2019  Smíšený pěvecký sbor VOKÁL, z. s. 68 900,00 28.01.2020

SML/0556/2019  Přerovský komorní orchestr, z. s. 9 600,00 21.01.2020

SML/0562/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 83 200,00 15.01.2020

SML/0568/2019  Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 30 800,00 23.01.2020

SML/0570/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 47 600,00 19.12.2019

SML/0572/2019  Nadační fond Přerov - Cuijk 102 700,00 08.01.2020

SML/0574/2019  Střední škola technická, Přerov 9 000,00 20.01.2020

SML/0575/2019  Základní škola Přerov, Trávník 27 21 000,00 28.01.2020

SML/0580/2019  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV z. s. 122 800,00 24.01.2020

SML/0581/2019  Vocantes, z. s. 39 900,00 30.01.2020

SML/0583/2019  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 42 500,00 31.01.2020

SML/0584/2019  Šemířský spolek Markus M 46 900,00 20.01.2020

SML/0589/2019  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 181 000,00 31.01.2020

SML/0564/2019  Nadační fond Blues nad Bečvou 83 300,00 31.01.2020

SML/0565/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 95 000,00 15.01.2020

SML/0566/2019  Duha klub Rodinka 21 900,00 28.01.2020

SML0567/2019  Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 155 600,00 23.01.2020

SML/0571/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 89 400,00 10.06.2019

SML0573/2019  TK PRECHEZA Přerov, z. s. 33 300,00 29.01.2020

SML/0576/2019  Základní škola Přerov, Trávník 27 38 900,00 28.01.2019

SML/0577/2019  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 46 700,00 24.01.2020

SML/0579/2019  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 27 200,00 24.01.2020

SML/0582/2019  Vocantes, z. s. 59 300,00 30.01.2020

SML/0586/2019  Duha Klub Dlažka 192 500,00 30.01.2020

SML/0587/2019  Duha Klub Dlažka 162 500,00 30.01.2020

SML/0588/2019  Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 183 300,00 31.01.2020

 C E L K E M 1 998 000,00

SML/0637/2019  Pekárna Racek, s. r. o. 120 000,00 30.01.2020

SML/0636/2019  ČR - Hasičský záchranný sbor Ol. Kraje 300 000,00 06.01.2020

SML/0783/2019  Fyzická osoba podnikající (J. B.) 5 000,00 19.08.2019

SML/1230/2019  Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 10 000,00 29.01.2020

SML/1397/2019  Dechový orchestr Haná Přerov z. s. 50 000,00 13.01.2020

SML/1609/2019  PiTV - StarMedia s. r. o. 200 000,00

SML/1828/2019  Sport Management s. r. o. 80 000,00 29.01.2020

SML/1829/2019  Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 100 000,00

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

Dotační program na podporu oblasti kultury

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno

– 42 –
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SML/1831/2019  Farní sbor Českobratrské církve evangelické 5 000,00 22.01.2020

SML/1833/2019  Fyzická osoba (J. P.) 5 000,00 29.02.2020

 C E L K E M 875 000,00

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno

– 43 –
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Útvar Kancelář tajemníka 
 
Pro rok 2019 byl radou města stanoven počet 
zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Pře-
rova (MMPr) původně na 322,7. Rada města zrušila 
k 28.02.2019 oddělení právní a personální a oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví. K 10.03.2019 pak 
zřídila útvar Kancelář tajemníka, oddělení sociálních 
služeb a bydlení, oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí, pracoviště administrativy a pozici ekonoma na 
Odboru sociálních věcí a školství,  pozici právníka 
na odboru Kancelář primátora a Odboru sociálních 
věcí a školství a současně i pozici referenta na úseku 
zeleně Odboru majetku a komunálních věcí, oddělení 
ostatního majetku a komunálních služeb. Kompe-
tence manažera prevence kriminality byly přesunuty 
do nově vzniklého oddělení sociálních služeb a byd-
lení Odboru sociálních věcí a školství. Kompetence 
pověřence pro ochranu osobních údajů byly přesu-
nuty z Útvaru interního auditu a kontroly do útvaru 

Kancelář tajemníka. V průběhu roku došlo spolu 
s organizačními změnami i ke snížení počtu zaměst-
nanců o dva. K 31.12.2019 činil tedy počet zaměst-
nanců zařazených do MMPr 320,7 a do Městské 
policie Přerov (MP) 57.   
V roce 2019 probíhal projekt Asistenti prevence kri-
minality (APK) s počtem 4 zaměstnanců, dotovaných 
Ministerstvem vnitra ČR a v lednu s počtem 2 za-
městnanců s příspěvkem úřadu práce. V průběhu roku 
útvar vykonával pracovně právní, daňové, platové 
a sociální záležitosti pro 413 zaměstnanců zařazených 
do MMPr a MP, pro APK, 16 žen na mateřské a rodi-
čovské dovolené, 5 uvolněných a 30 neuvolněných 
zastupitelů, v průměru 136 předsedů a členů komisí 
a výborů, 235 občanů činných pro město na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
32 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr, 26 bylo 
nově přijato, u 66 došlo ke změně pracovně právního 
postavení, 6 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou 
a 2 se z rodičovské dovolené vrátily. Od 01.01.2019 

Útvar Kancelář tajemníka 
orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 
(7) 

 

vedoucí útvaru 
(1) 

oblast personální  
 

(3) 
 

oblast vzdělávání a lidských 
zdrojů  

 (2) 
 

oblast ochrany osobních 
údajů  

 (1) 
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došlo ke změně nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, u všech 
zaměstnanců bylo tedy nutno provést změny v plato-
vých tarifech a zkontrolovat dolní hranice náro-
kových složek. 
Na počátku roku byly, v souvislosti se změnou naří-
zení vlády č. 318/2017 Sb., provedeny změny ve výši 
odměňování uvolněným členům zastupitelstva. 
V květnu 2019 se konaly volby do Evropského parla-
mentu. Útvar v této souvislosti zabezpečil dohody 
o provedení prací k zajištění voleb, zúčtování platů 
za přesčasy na volbách, odměny pro 389 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 2019 proběhl procesní a personální audit na 
odboru sociálních věcí a školství. 
Zaměstnanci útvaru pravidelně zpracovávali pod-
klady pro čerpání mzdových nákladů a odvodů na 
úseku sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a so-
ciální 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 přeúčtová-
vány výdaje na jejich odměny a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění, náklady na stravenky zaměst-
nanců MP, jakož i výdaje na dohody o provedení 
prací v místních výborech. Odděleně byly sledovány 
i výdaje na sociální agendy, a to na sociálně právní  
ochranu dětí a přímou sociální práci, pradleny, dále 
na APK, manažera prevence kriminality, senior taxi 
a domovníky. Útvar se rovněž zabýval kontrolou tu-
zemských i zahraničních cestovních náhrad. V roce 
2019 bylo zkontrolováno: 
� 2 100 cestovních příkazů týkajících se tuzem-

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

ních cest. 
 

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 2019 činil příděl 
do sociálního fondu 3,2 % objemu mzdových pro-
středků, zůstatek fondu k datu 31.12.2019 byl 
1 232 283,62 Kč. 
 

 

Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2019 
 

 
 

rozpočet 
v tis. Kč 

skutečnost 
v tis. Kč 

% 
průměrný počet 

zaměstnanců 
průměrný 

plat 

Magistrát města Přerova 142 804,8 138 054,7 96,67 316,755 36 320 

Městská policie  27 035,5 27 035,5 100,0 53,00 42 509 

Asistenti prevence kriminality  1 020 962,8 94,4 4,501 17 826 
 
 
 
Oblast vzdělávání 
 
Útvar Kancelář tajemníka zajišťuje pro zaměstnance 
MMPr školení, semináře a další vzdělávací akce, 
organizuje školení na zakázku, zařizuje účast na 
odborných konferencích, workshopech, přihlašuje 
úředníky na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, 
vyhlašuje výběrová řízení na volné pracovní pozice, 
zaštiťuje stáže a odborné praxe studentů středních, 
vyšších odborných i vysokých škol.   
V roce 2019 se uskutečnilo 28 výběrových řízení. 
Pro zaměstnance MMPr bylo zajištěno 284 vzdělá-
vacích akcí (školení, semináře, konference, super-
vize) v přepočtu pro víc než 1 200 osob, z toho 21 
akcí bylo uspořádáno přímo v prostorách MMPr.  
Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti úspěšně 
složilo 16 úředníků, další 4 byli přihlášeni k přípravě 
na tuto zkoušku. 
Studijní praxi absolvovalo v průběhu roku 24 stu-
dentů středních i odborných škol, se kterými MMPr 
dlouhodobě spolupracuje, pracovní zkušenosti získá- 
 

 
 
vali na odděleních napříč úřadem během práce 
v kanceláři i v terénu. Studenti prováděli také šetření  
spokojenosti klientů odbavených na některém z pra-
covišť MMPr.  
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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. 36 002,0 37 384,0 37 372 677,5 100,0 

     

Zastupitelstva obcí          

Odměny, povinné pojistné aj. 9 925,0 9 925,0 8 803 032,0 88,7 

     

Volby do Evropského parlamentu     

Platy, OON, pojistné aj.  1 231,0 1 231,0 1 134 065,0 92,1 

     

Činnost místní správy          

Platy, OON, povinné pojistné aj. 199 690,0 199 371,97 190 580 791,43 95,6 

Vzdělávání 2 037,1 2 351,1 2 232 713,9 94,8 

Právní služby 200,0 200,0 152 422,0 76,2 

     
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně 

        

sociální fond 5 608,0 5 608,0 5 608 000,00 100,0 

     

Senior taxi     

Platy, povinné pojistné aj. 371,0 371,0 369 749,0 99,7 

     

Asistenti prevence kriminality, manažer PK          

Platy, OON, povinné pojistné aj. 3 394,0 2 535,0 2 243 757,0 88,5 

Vzdělávání 135,0 135,0 61 000,0 45,2 

     

CELKEM 258 593,1 259 115,07 248 558 207,83 95,9 
 

 
Oblast právní 
 
Do 28.02.2019 zajišťovalo právní služby oddělení 
právní. Organizační změnou byly kompetence práv-
ního oddělení rozděleny mezi kancelář tajemníka, 
kancelář primátora a odbor sociálních věcí a škol-
ství. Hospodaření s finančními prostředky bylo svě-
řeno útvaru kanceláře tajemníka. Z rozpočtu byly 
hrazeny soudní a správní poplatky (11 820 Kč) a dále 
právní služby za poskytování právní pomoci v ob-
lasti vymáhání pohledávek externí právní kanceláři 
(140 602 Kč). 
 
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 zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a z vnitřního předpisu 
o ochraně osobních údajů. Statutární město Přerov 
vykonává funkci pověřence i pro příspěvkové orga-
nizace. V roce 2019 byla prováděna opatření zvyšu-
jící ochranu osobních údajů a poskytována metodická 
pomoc. Noví zaměstnanci byli proškoleni v ochraně 
osobních údajů. 
 
 
 
 
Zprávu podal: Bc. Radek Kuchta 
vedoucí útvaru  
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Oddělení informačních a komunikačních 
služeb 
 

zajišťovalo řádné fungování výpočetní techniky 
a chod informačních systémů Magistrátu města Pře-
rova (MMPr), poskytovalo zaměstnancům uživatel-
skou podporu při používání výpočetní techniky. 
Nedílnou součástí oddělení informačních a komuni-
kačních služeb je pracoviště GIS, které zajišťuje 
chod geografického informačního systému a jeho 
rozvoj. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                    6 506,00 Kč 
% plnění:                                                           - 
 
Jednalo se o příjem z prodeje 2 kusů notebooků 
zastupitelům, kterým v roce 2018 končil mandát.  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-
vání aj.) 
 
Rozpočet původní:                               10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             10 000,00 Kč 
Plnění:                                                    3 640,00 Kč 
% plnění:                                                       36,4 
 
Jsou zde zahrnuty příjmy za poskytnutí digitálních 
dat a tiskových výstupů z GIS.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Činnost místní správy (informatika, GIS) 
 
Rozpočet původní:                          8 483 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      10 142 600,00 Kč 
Čerpání:                                           7 828 437,17 Kč 
% čerpání:                                                     77,2 
 
Výdaje byly použity k zajištění řádného chodu infor-
mačních technologií a fungování výpočetní tech-
niky (VT) MMPr, např. na: 
� úhradu smluvní servisní podpory k zajištění řád-

ného provozu programového vybavení a aplikací, 

Odbor vnitřní správy 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 
(47,8) 

 

vedoucí odboru 
(1) 

úsek 
spisové služby a voleb 

(8) 

oddělení 
vnitřních služeb 

(27,8) 

oddělení 
informačních                  

a komunikačních služeb 
(11) 
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spočívající v zapracování legislativních a techno-
logických změn (update, upgrade, povýšení na 
novou verzi)                                   2 717 200 Kč 

� servisní podporu Esri Small Local Covenmnet 
ELA                                                   605 000 Kč 

� pořízení zálohovacího serveru            592 000 Kč 
� nákup komponentů pro repase použitých PC   
                                                                415 000 Kč 
� nákup monitorů                                 392 600 Kč 
� nákup velkokapacitních strojů Kyocera 

TASKalfa                                          311 900 Kč 
� aktualizaci digitální technické mapy 229 900 Kč 
� nákup multifunkčních a černobílých tiskáren  
                                                                176 500 Kč 
� úhradu za poskytovanou konektivitu 124 100 Kč 
� nákup licencí pro Windows 10          123 900 Kč 
� nákup čteček čárových kódů               87 700 Kč 
� vypracování nezávislého hodnocení geoinfor-

mačních zdrojů                                    72 600 Kč 
� nákup tabletů                                       58 200 Kč 
� výměnu systému wifi                          45 200 Kč 
� opravy hardware, především tiskáren 27 200 Kč 
 

 
 
Akce nad 500 tis. Kč 
 

Dopravní kamery 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                  592 000,00 Kč 
Čerpání:                                              372 317,00 Kč 
% čerpání:               62,9 
 

Bylo pořízeno 6 ks dopravních kamer, které moni-
torují dopravní situaci na klíčových křižovatkách ve 
městě. Nadále byla v rámci akce placena servisní 
podpora, která je uzavřena do 30.04.2024. 
 
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:                    19 400,00 Kč 
Čerpání:                                                19 360,00 Kč 
% čerpání:                            99,8 
 
Jednalo se o úhradu poslední faktury spojené s poří-
zením nového webového portálu.  
 
Modernizace agendových informačních systémů 
magistrátu 
 
Rozpočet původní:                             800 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        1 188 900,00 Kč 
Čerpání:                                              801 939,60 Kč 
% čerpání:                            67,5 
 
V rámci akce byla uhrazena servisní podpora k eko-
nomickému systému a spisové službě. 
 

Docházkový systém 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        1 000 000,00 Kč 
Čerpání:                                                         0,00 Kč 
% čerpání:                               0,0 
 
V roce 2019 byl nový docházkový systém pouze 
vysoutěžen. 
 
Implementace cloudových služeb Microsoft 365 E3 
 
Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        1 241 900,00 Kč 
Čerpání:                                                27 225,00 Kč 
% čerpání:                               0,0 
 
Z důvodu zvyšujících se nároků na zabezpečení IT 
infrastruktury, dat a samotný provoz hybridního 
prostředí bylo Radou města Přerova rozhodnuto 
o přechodu na cloudové služby Microsoft. V roce 
2019 proběhla soutěž na zakoupení licencí a služeb 
v programu Microsoft M365. Čerpané finanční 
prostředky byly použity na napojení adresářových 
služeb MMPr na Azure AD Microsoft. 
 
Oddělení vnitřních služeb 
 

zajišťovalo komplexní správu, provoz, údržbu vozo-
vého parku, Senior taxi a budov, ve kterých vykoná-
vají svou činnost orgány města a MMPr, technické 

a materiální zajištění zaměstnanců MMPr a dalších 
subjektů (např. místní výbory, Jednotný sbor dobro-
volných hasičů), řídilo a kontrolovalo činnost pro-
vozních zaměstnanců MMPr. Součástí oddělení byla 
pokladna, která zabezpečovala mimo provozní hoto-
vosti i finanční prostředky pro zahraniční služební 
cesty. Oddělení vedlo evidenci ztrát a nálezů, inven-
tarizovaného majetku a zabezpečovalo provoz zase-
dacích místností MMPr. Hrazeny byly provozní vý-
daje MMPr, především náklady za elektrickou ener-
gii, vodu, páru, plyn, služby telekomunikací, ostatní 
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služby, nákup spotřebního materiálu a dovybavení 
kanceláří. Zajišťován byl 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 požadavků jednotlivých místních výborů. 
Zajišťován byl provoz slavnostní zámecké síně, 
spojený s konáním svatebních obřadů, kulturních 

akcí a setkání představitelů města s významnými 
hosty. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 
Rozpočet původní:                             450 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           450 000,00 Kč 
Plnění:                                                394 097,09 Kč 
% plnění:                                                     87,6 
 
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:                               50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             50 000,00 Kč 
Plnění:                                                  43 560,00 Kč 
% plnění:                                                     87,1 
 
Šlo o příjmy za službu Senior taxi vybrané od veřej-
nosti za objednané převozy k lékařům, do nemoc-
nice, na úřady a poštu (1 jízda/20 Kč). 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-
vání aj.) 
 
Rozpočet původní:                                 6 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               6 000,00 Kč 
Plnění:                                                    4 233,00 Kč 
% plnění:                                                     70,6 
 
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:                                                    1 162,00 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 nálezu 
propadají ve prospěch města. 
 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlou-
hodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                  10 277,00 Kč 
% plnění:                                                        - 
 
Částka zahrnuje příjmy za odprodej vyřazených líst-
kovnic a nalezených věcí, které propadly ve pros-
pěch města a příjmy za odprodej mobilních telefonů. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                      0,00 Kč 
Plnění:                                                  19 390,00 Kč 
% plnění:                                                         -   
 
Šlo o příjmy dle uzavřených nájemních smluv za 
služby spojené s užíváním nebytových prostor 
v 1. patře budovy TGM 16, konkrétně přeplatek 
zálohových faktur za spotřebovanou elektrickou 
energii, teplo, vodné, stočné a provoz vrátnice.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (senior taxi) 
 
Rozpočet původní:                             130 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           130 000,00 Kč 
Čerpání:                                              95 556,08 Kč 
% čerpání:                                                  73,5 
 
Jednalo se o úhrady za pohonné hmoty, pravidelnou 
údržbu a opravy vozidla senior taxi.  
 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (APK, manažer) 
 
Rozpočet původní:                               27 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             27 000,00 Kč 
Čerpání:                                                24 520,96 Kč 
% čerpání:                                                    90,8 
 
Výdaje byly použity na úhradu faktur za teplo, 
elektrickou energii, vodné a stočné, dle propočtu m2 
kanceláře pracovníka prevence kriminality a dále za 
nákup mobilního telefonu, drobného materiálu, 
kancelářských potřeb a tonerů. 
 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků  
 
Rozpočet původní:                             120 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           290 000,00 Kč 
Čerpání:                                             263 550,69 Kč 
% čerpání:                                                   90,9 
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Výdaje byly použity na vybavení místnosti pro 
obřadníka, nákup nového koberečku pro svatebčany 
do Mervartova sálu a obměnu slavnostní výzdoby. 
Byl hrazen úklid reprezentativních prostor zámku 
spojených s konáním svatebních obřadů, kulturních 
akcí a setkání představitelů města s významnými 
hosty. Dále byl zakoupen nábytek a dekorativní 
předměty potřebné pro konání svatebních obřadů 
v parku Michalov. 
 

 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 
Rozpočet původní:                             580 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           580 000,00 Kč 
Čerpání:                                             374 572,65 Kč 
% čerpání:                                                  64,6 
 
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, nákup hygienických potřeb a plateb 
za pravidelný úklid prostor sociálního zařízení pro 

veřejnost ve dvorním traktu budovy Smetanova 7. 
Dalším výdajem byly stavební úpravy nutné k vy-
budování zázemí pro obsluhu sociálního zařízení 
pro veřejnost, vymalování prostor a drobné opravy. 
 
Ostatní činnosti související se službami pro oby-
vatelstvo 
 
Rozpočet původní:                               12 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             12 000,00 Kč 
Čerpání:                                                11 075,47 Kč 
% čerpání:                                                    92,3 
 
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:                               25 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             25 000,00 Kč 
Čerpání:                                                18 251,10 Kč 
% čerpání:                                                    73,0 

Jednalo se o výdaje související s provozem sociál-
ního šatníku, konkrétně úhrady faktur za elektrickou 
energii, vodné a stočné, srážkovou vodu a teplo. 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
 
Rozpočet původní:                             513 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           691 400,00 Kč 
Čerpání:                                              578 570,26 Kč 
% čerpání:                                                    83,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� elektrickou energii, teplo, vodné, stočné, srážko-

vou vodu v budově TGM 1 (MP) 379 059,59 Kč, 
� pravidelné revize elektro, hasicích přístrojů a hy-

drantů, svoz TKO, 
� nákup defibrilátoru do vozidel určených pro vý-

jezd a speciálního vysoušeče na obuv, 
� drobné elektro opravy a údržbu budovy včetně 

dvorního traktu, 
� instalaci a rozšíření datových zásuvek pro nový 

docházkový systém. 
 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba zařízení) 
 

Rozpočet původní:                             710 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           751 000,00 Kč 
Čerpání:                                              742 445,98 Kč 
% čerpání:                                                    98,9 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� vybavení, opravy a technické prohlídky požární 

techniky a dopravních prostředků požární ochra-
ny,  

� nákup zásahových obleků, rukavic, obuvi a pra-
covního ošacení, speciálních protipořezových 
kalhot, figurín, 

� nákup motorových pil, kompresoru, hadic a savic 
včetně šroubení, vysavače hmyzu, 

� zdravotní prohlídky členů jednotek sborů dobro-
volných hasičů, revize dýchacích přístrojů, ško-
lení členů na obsluhu motorových pil. 

 

Zastupitelstva obcí 
 
Rozpočet původní:                               27 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             27 000,00 Kč 
Čerpání:                                                25 505,29 Kč 
% čerpání:                                                    94,5 
 
Jednalo se o úhradu za tisk plakátů pro Zastupitel-
stvo města Přerova a nákup tabla. 
 

Volby do Evropského parlamentu 
 
Rozpočet původní:                             600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           600 000,00 Kč 
Čerpání:                                              571 268,34 Kč 
% čerpání:                                                    95,2 
 
Finanční prostředky z poskytnuté neinvestiční dota-
ce byly použity na úhradu výdajů vzniklých v sou-
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vislosti s volbami do Evropského parlamentu, které 
se konaly ve dnech 24. – 25.05.2019. Byly čerpány 
na tisk a vylepení volebních plakátů, kancelářské 

a čistící potřeby, nákup tonerů, platbu za hovorné 
přes mobilní telefony, stravenky, pronájmy voleb-
ních místností a ICT techniky, roznos hlasovacích 
lístků Českou poštou, zapůjčení nákladních vozidel 
pro rozvoz a svoz volebního materiálu do všech 51 
okrsků a za poštovné při odesílání odměn členům 
volebních komisí. 
 
Činnost místní správy (správa) 
 
Rozpočet původní:                        24 105 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      24 767 500,00 Kč 
Čerpání:                                         21 705 746,99 Kč 
% čerpání:                                                   87,6 
 
Finanční prostředky byly čerpány na základě poža-
davků jednotlivých odborů MMPr zejména na: 
� úhradu faktur a zálohových faktur za elektrickou 

energii, plyn, teplo, vodné a stočné a srážkové 
vody v budovách MMPr            4 412 484,73 Kč 

� úhradu za nájem a služby v budově TGM 16    
                                                        2 475 400,00 Kč 
� výměnu okenních otvorů v kuchyňkách budovy 

Smetanova 7 a TGM 2, výměnu dveřních otvorů 
ve 3. NP budovy Smetanova 7    166 543,19 Kč 

� malování, tapetování, nátěry podlah, radiátorů 
a dveří, výměnu podlahových krytin a čistících 
zón                                                559 065,69 Kč 

� opravy a rozšíření datových rozvodů a zásuvek 
z důvodu instalace nového docházkového 
systému                                         180 723,18 Kč  

� opravu vodovodní přípojky včetně výkopových 
prací a protlaku v budovách Horní náměstí 10 
a Smetanova 7a                              64 512,55 Kč 

� nákup kancelářských potřeb, tonerů, úklidových 
a čistících prostředků, hygienických potřeb   
                                                   2 221 135,00 Kč 

� pořízení a výměnu kancelářského nábytku a žid-
lí, včetně oprav                          1 382 526,00 Kč 

� nákup vozidla                               487 000,00 Kč 
� nákup regálů, policových systémů a magnetic-

kých tabulí, 
� nákup plošinového vozíku, rudlů a drobného 

nářadí pro potřeby údržby, 
� nákup defibrilátoru na informační kanceláře,  
� pořízení kamerového systému do pokladny na 

oddělení bytové správy v budově Blahoslavova, 
� pořízení stropních, stolních i stojanových venti-

látorů a nákup ochlazovače vzduchu, 
� opravy elektroinstalací, výměny vypínačů i zásu-

vek, opravy stropních ventilátorů, výměny 
osvětlení na chodbách i v kancelářích, 

� zhotovení přepážky ve dvorním traktu budovy 
Bratrská 34 (rozdělení kanceláře na 2 místnosti), 

� stavební úpravy skladu v přístavku budovy Sme-
tanova 7, 

� výměnu nástěnné klimatizace v serverovně, 

� opravy a pravidelnou údržbu vozidel MMPr, 
� platby za revize telefonních ústředen, elektro, 

elektronického zabezpečovacího systému, výta-
hů, hasicích přístrojů a hydrantů, náhradního 
zdroje, komínů, svoz TKO. 

 
Místní výbory čerpaly finanční prostředky na: 
� nákup kancelářského materiálu, čistících a úkli-

dových prostředků, 
� nákup myčky nádobí (Dluhonice), 
� pořízení koberce na cvičení a vysavače (Kozlo-

vice), 
� pořízení plynového grilu, tepelného plynového 

zářiče, soupravy lavic se stolkem a výrobníku 
horké vody (Újezdec), 

� nákup židlí (Žeravice), 
� nákup plynového grilu (Lýsky), 
� poplatek za pojízdnou prodejnu (Lověšice). 

 
Na chatě Svrčov byly čerpány finanční prostředky 

zejména na: 
� výměnu osvětlení a zásuvek, 
� kácení stromu, 
� opravu vstupního otvoru komína včetně výměny 

kouřovodu, 
� nákup sporáku, odsavače par a lednice, 
� opravu vodovodního potrubí, 
� pořízení plašičů na kuny, 
� nákup čistících a úklidových prostředků, drob-

ného materiálu, 
� revize komínu, elektroinstalace a hasicích pří-

strojů. 
 
Úsek spisové služby a voleb 
 

zajišťoval komplexní činnost podatelny a výpravny 
pošty, přípravu a průběh konání voleb do Evrop-
ského parlamentu (metodická činnost pro obce, 
zajištění distribuce hlasovacích lístků a ostatních 
tiskovin, školení zapisovatelů a předsedů okrsko-
vých 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:                                    100,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                  100,00 Kč 
Plnění:                                                         50,00 Kč 
% plnění:                                                     50,0 
 
Jednalo se o poplatky za výpisy z evidence čísel 
popisných. 
 
 
 
Zprávu podal: Mgr. Petr Karola 
vedoucí odboru vnitřní správy 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 
 

– 52 –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:                  888 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:                  731 100,00 Kč 
Čerpání:                                              415 020,00 Kč 
% čerpání:                                           56,8 

 

Finanční prostředky byly použity na zpracování 
koncepce nabíjecích stanic města Přerova (koncepce 
elektromobility – nabíječky pro elektromobily), pro-
jekt Regenerace sídliště v části ulice Dvořákova 
a na studii Cyklostezka Šířava – Svisle – 9. května 
a R. Stokláskové. 
 
Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 
 
Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený:               1 071 300,00 Kč 
Čerpání:                                              638 516,50 Kč 
% čerpání:                                          59,6  
 
Finanční prostředky byly použity na: 
� pořízení dlouhodobého hmotného majetku (čás-

tečné plnění za dokumentaci rozšíření stezky 
a chodníku okolo budoucí okružní křižovatky 
Lipnická v rámci výstavby mimoúrovňového 
křížení s železnicí u Předmostí     297 236,50 Kč 

� aktualizaci projektové dokumentace (PD) pro 
Cyklostezku v ulici Palackého v Přerově     
                                                       34 848,00 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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� PD na Telematické systémy pro veřejné parko-
vání                                              306 432,00 Kč          
 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 
Rozpočet původní:                             131 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           131 400,00 Kč 
Čerpání:                                              129 558,00 Kč 
% čerpání:                                                   98,6 
 
Jednalo se o finanční prostředky veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 
souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.  
 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      13 342 300,00 Kč 
Čerpání:                                                        0,00 Kč 
% čerpání:                                                      0,0 
 
Jednalo se o finanční prostředky vyčleněné na 
vybudování podchodu u cyklostezky pod železniční 
tratí SŽDC v rámci probíhající rekonstrukce želez-
niční stanice Přerov, a to v souladu se smlouvou 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Přerova. Stavební práce nebyly v roce 2019 zahá-
jeny.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        1 193 400,00 Kč 
Čerpání:                                              720 252,50 Kč 
% čerpání:                                                    60,4    
 
V roce 2019 bylo hrazeno: 
� vyhotovení výsledného návrhu dokumentace 

změny č. 1 Územního plánu Prosenice – proti-
povodňové opatření na řece Bečvě, tzv. záchytný 
profil plavenin                                57 172,50 Kč 

� vyhotovení dokumentace změny č. 12A Územ-
ního plánu města Přerova               39 930,00 Kč  

� vyhotovení dokumentace návrhu Regulačního 
plánu PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH                    
                                                      605 000,00 Kč 

� vyhotovení návrhu dokumentace „Regulační 
plán Michalov – Žebračka a změny č. 2 Územ-
ního plánu města Přerova“             18 150,00 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 na akce nad 500 tis. Kč, 
kterými byl pověřen Radou města Přerova, přípravu 
a administraci veřejných zakázek nad 500 tis. Kč 
pro statutární město Přerov a v rámci centralizo-
vaných nákupů i pro organizace města, zajišťuje 
dotační agendu pro Magistrát města Přerova (MMPr) 
a komplexně zabezpečuje investorskou činnost při 
provádění staveb města, a to od předání staveniště 
zhotoviteli až po předání dokončené stavby budou-
címu uživateli.  
 
Oddělení řízení projektů, veřejných zaká-
zek a dotací 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Veřejné zakázky  
 
Rozpočet původní:                  300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                       720 000,00 Kč 
Čerpání:                                              458 961,01 Kč 
% čerpání:                                        63,7 

Jednalo se o úhradu poplatků za povinné zveřejnění 
informací k veřejným zakázkám v celkové výši 
212 021,01 Kč. Dále pak byly hrazeny výdaje za 
konzultační, poradenské a právní služby a výdaje 
spojené se zastupováním zadavatele při výkonu 
práv a povinností podle zákona o veřejných zakáz-
kách, a to k těmto zakázkám: 
� Regenerace panelového sídliště Předmostí – 

13. etapa                                         78 650,00 Kč 
� Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov   
                                                             72 600,00 Kč 
� Stavební úpravy budovy č. p. 357/17 na pozemku 

p. č. 1981/29 v k. ú. Přerov (Jasínkova 17)   
                                                             47 190,00 Kč 
� Oprava komunikace nám. Svobody 9 700,00 Kč 
� Odstavný pruh na ulici Vinařská ve Vinarech

                                     9 700,00 Kč 
� Modernizace scénického osvětlení v Městském 

domě                                    9 700,00 Kč 
� Rekonstrukce chodníku nám. Svobody 

                                                          9 700,00 Kč 
� Autobusová zastávka ul. Palackého 9 700,00 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) 
(2) 
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Komunální služby a územní rozvoj j. n. (správa 
dotací) 
 
Rozpočet původní:                             200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                            161 000,00 Kč 
Čerpání:                                                84 700,00 Kč 
% čerpání:                                                   52,6 
 
Prostředky byly čerpány na nákup služeb, konzul-
tační, poradenské a právní služby, služby souvi-
sející s přípravou a realizací dotovaných projektů 
(externí dotační management, zpracování žádostí 
o dotace na projekty města, ekonomické a finanční 
analýzy, odborné posudky apod.). 
 

Projektové dokumentace (správa dotací)  
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             39 000,00 Kč 
Čerpání:                                                         0,00 Kč 
% čerpání:                                                      0,0 
 
Prostředky byly určeny na konzultační, poradenské 
a právní služby související s přípravou a realizací 
projektové aktivity Zpracování pasportu veřejného 
osvětlení, dřevin a strategického plánu územního 
a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 
2021-2027 v rámci projektu Strategické řízení 
a pasportizace města Přerova, který má být spolufi-
nancován z Operačního programu Zaměstnanost. 
Žádost o dotaci byla podána 19.06.2019. 
 
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 a jejich 
kontroly. Při realizaci dotovaných investičních akcí 
stavebního charakteru nad 500 tis. Kč spolupraco-
valo s oddělením řízení projektů, veřejných zakázek 
a dotací, kdy plnilo funkci věcného gestora, tj. 
připravovalo a předkládalo požadavky a podklady 
potřebné pro zahájení přípravy a realizace zadáva-
cích řízení. Dále komplexně zabezpečovalo investor-
skou činnost při realizaci staveb od předání stave-
niště, přes technický dozor, přejímání prací, věcné 
a finanční plnění, reklamace, opravy PD dle skuteč-
ného stavu až po předání stavby budoucímu 
uživateli.  
 

Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého 
majetku 
 
Rozpočet původní:                             0,00 Kč 
Rozpočet upravený                  562 000,00 Kč 
Čerpání:                    562 166,00 Kč 
% čerpání:                          100,0 
 
Jednalo se o přefakturaci PD na rozšíření kompos-
tárny. 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                0,00 Kč 
Plnění:                 500 000,00 Kč 
% plnění:                                             - 
 
Na základě smlouvy uzavřené se společností 
Meopta – optika, s. r. o., byl městu poskytnut dar ve 
výši 500 000 Kč na realizaci parkoviště u Meopty 
na ulici Kabelíkova.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Projektové dokumentace (investice) 
 
Rozpočet původní:                          2 412 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      28 227 600,00 Kč 
Čerpání:                                           9 213 829,00 Kč 
% čerpání:                                                   32,6 
 
Bylo zajišťováno vypracování PD pro schválené 
akce nad 500 tis. Kč určené k realizaci v roce 2019 
a další PD určené k realizaci v letech 2020 – 2021. 
Jednalo se o PD pro vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení a projekty pro zajištění výběru 
zhotovitele a pro provádění stavby.  
Byly realizovány PD na akce Kompletní oprava 
elektroinstalace MŠ Přerov, Kratochvílova 19; Sta-
vební úpravy kina Hvězda; Rekonstrukce chodníku 
a veřejného osvětlení (VO) v ul. Riedlova v Pře-
rově; Oprava podlah 2 poschodí v ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka 5; Chodník a VO ul. Grymovská, Kozlovice; 
ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice; Parkoviště 
v ulici Čapky Drahlovského, Přerov, Oprava podlah 
– 4 poschodí; ZŠ Svisle 13, Přerov; Most ev. č. Př/Ž 
– M01; Optické propojení metropolitní sítě s novo-
stavbou Požární stanice v Přerově; Stavební úpravy 
ZŠ B. Němcové – energetická opatření; Dostavba 
domova pro seniory – pavilon G; Rekonstrukce ko-
munikace U Parku, Lověšice; Energetická opatření 
v budově č. p. 2804/2 na nám. Přerovského povstá-
ní; Rekonstrukce rozvodů, zdravotechnické instala-
ce a sociálních zařízení ZŠ Želatovská 8; Zateplení 
objektu Jižní čtvrť I/21-24; Demolice objektu 1573, 
Velké Novosady, Přerov; Rekonstrukce chodníku 
a komunikace v ul. Pod Lesem, Žeravice; Kanalizace 
Lýsky; Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Žela-
tovská 8, Přerov; Revitalizace rybníků v Předmostí; 
Rekonstrukce chodníku ul. Velká Dlážka; Propojení 
komunikace Kopaniny-Lipnická; Modernizace scé-
nického osvětlení MD, Rekonstrukce školního 
hřiště ZŠ U Tenisu 4, Oprava opěrné zídky na nábř. 
R. Lukaštíka. 
 
Akce nad 500 tis. Kč  
 
Rozpočet původní:             44 100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený           260 185 000,00 Kč 
Čerpání:             111 350 682,68 Kč 
% čerpání:                            42,8 
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Na každou akci bylo úsekem veřejných zakázek pro-
vedeno výběrové řízení (VŘ), vybrán zhotovitel 
a uzavřena smlouva o dílo.  
 

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. Celková délka cesty je 2,1 km, šířka je 
navržena jednotná, a to 3,5 m + 0,5 m krajnice. 
Současně budou rekonstruovány hospodářské sjezdy 
a plochy určené pro skladování a odvoz dřeva. 
Rekonstrukce si vyžádá kácení 31 stromů. Dešťové 
vody budou likvidovány zasakováním v přilehlých 
příkopech, které budou v maximální možné míře 
obnoveny. Na lesních cestách jsou navrženy oce-
lové svodnice, stávající propustky budou vyměněny 
za nové, čela propustků budou opevněna lomovým 
kamenem. Celkové předpokládané náklady na 
realizaci tohoto investičního záměru činí 12 200 tis. 
Kč. Zahájení VŘ na zhotovitele a realizace této 
akce byly pozastaveny z důvodu nezískání dotace. 
V souvislosti s touto akcí nebyly čerpány žádné 
finanční prostředky.  
 
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 již zrealizovaných stavebních 
úprav provedených od roku 2010. Nová PD pro 
realizaci stavby a položkový rozpočet činí 7 363,7 
tis. Kč. Po dokončení VŘ a uzavření smlouvy o dílo 
se zhotovitelem bude zahájena realizace díla.     
 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 
Jednalo se o přecházející akci z roku 2018. Před-
mětem realizace byla výstavba nových mostních 
objektů včetně realizace souvisejících stavebních 
úprav přístupových komunikací k mostním objek-
tům. Stavba byla v roce 2018 zahájena i dokončena, 
zkolaudována a předána do užívání. Ve výdajové 
části rozpočtu byly blokovány finanční prostředky 
na úhradu nákladů přeložek inženýrských sítí vyso-
kého a nízkého napětí, kde byly hrazeny jen zálohy 
na jejich realizaci ve výši 5 890,00 Kč.   
 
Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, Žeravice 
Předmětem realizace byla rekonstrukce mostu přes 
Olešnici, který se nachází na místní komunikaci – 
ulice Pod Lesem. Nový most je navržen jako železo-
betonový rám. Volná šířka mostu je navržena 8,0 m, 
šířka mezi obrubami 6,0 m, vlastní délka přemo-
stění je 10,8 m a kolmá světlost je 10,0 m. Vozovka 
na mostě je navrhována dvouvrstvá s hydroizolací. 
Římsy mostu budou monolitické železobetonové. 
V rámci stavby mostu bude upravena i navazující 

komunikace v nejnutnějším rozsahu pro plynulé 
výškové napojení. Komunikace bude provedena 
v živičném povrchu. Vzhledem k charakteru stavby 
probíhá tato za úplného vyloučení provozu na mostě. 
Předpoklad dokončení stavby je v květnu 2020, 
k 31.12.2019 bylo na akci čerpáno 1 734 602,10 Kč. 
 

 
 
Rekonstrukce chodníku nám. Svobody 
Předmětem zakázky byla rekonstrukce 3 úseků 
chodníků podél bytových domů v severovýchodní, 
jižní a západní části nám. Svobody v celkové délce 
400 m. Chodníky byly z hlediska kvality povrchu 
ve stavu nevyhovujícím bezpečnému provozu chod-
ců. Předmětem realizace bylo uvedení chodníku do 
náležitého technického stavu s provedením úprav 
pro užívání osob se sníženou možností pohybu 
a umožnění jeho bezbariérového využívání. Chodní-
ky byly ponechány ve stávajícím směrovém vedení, 
případně byly provedeny malé korekce ve směro-
vém řešení a šířkovém uspořádání. Celkové náklady 
na realizaci této akce činily 3 541 632,77 Kč.  
 

Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova 
Předmětem projektu byla výstavba parkoviště včetně 
nového VO a sadových úprav. Parkoviště bylo 
vybudováno o celkové kapacitě 93 parkovacích 
stání, z toho 5 stání pro tělesně postižené. Nové 
parkoviště je situováno částečně na stávajícím 
parkovišti a částečně na zelené ploše. Parkovací 
stání jsou zhotovena ze zámkové dlažby, komu-
nikace pak z asfaltobetonu. Šířka parkovacích stání 
je 2,65 m, pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace pak 3,5 m. V rámci akce byly vybudo-
vány nové chodníky, které navazují na stávající 
chodníky v okolí, realizováno bylo rovněž odvod-
nění části řešených zpevněných ploch včetně reten-
čního objektu s regulovaným odtokem. Nefunkční 
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svítidla se stožáry VO byla zrušena a nové osvětlení 
je osazeno na stožárech 8,2 m nad terénem. V rámci 
sadových úprav bylo provedeno osetí ploch travním 
semenem a stromová výsadba. K datu 31.12.2019 
bylo na akci čerpáno 6 330 773,53 Kč. 
 

 
 
Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova 
Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníku 
o celkové délce úpravy 600 m s provedením úprav 
pro osoby se sníženou možností pohybu a bez-
bariérové využívání chodníku. Chodníky byly 
ponechány ve stávajícím směrovém vedení, jen 
s malou korekcí v šířkovém uspořádání. Pochůzí 
konstrukce chodníku je zámková betonová dlažba 
60 mm uložená do kamenné drti 30 mm. V roce 
2019 bylo na tuto akci čerpáno 4 949 156,85 Kč.  
 
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. Po výběru zhotovitele bude zahájena stavba 
s termínem dokončení do 60 kalendářních dnů. Rea-
lizační náklady akce činí 1 700 tis. Kč, v roce 2019 
nebyly realizovány žádné výdaje.  
 
Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (ITI) 
Předmětem zakázky bylo vybudování propojení 
cyklostezky a chodníku na ul. Velká Dlážka a napo-
jení na ul. Brabansko. Cyklostezka byla vybudována 
v šířce 2,5 m a kryta zámkovou dlažbou s fazetou 
v červené barvě. Chodník je široký 3,6 m, resp. 1,8 m 
a je kryt šedou zámkovou dlažbou. Cyklostezka je 
od chodníku oddělena hmatným pásem šířky 0,4 m 

z bílé zámkové dlažby. Cyklostezka i chodník jsou 
lemovány novými obrubníky, uloženými do beto-
nového lože. Výškové řešení bylo uzpůsobeno stá-
vajícím poměrům, odvodnění ploch pak řešeno příč-
ným a podélným sklonem do okolního terénu. Po 
dokončení výstavby byly provedeny terénní a sadové 

úpravy stavbou dotčených ploch, spočívající v osetí 
a provedení keřové výsadby. Z výdajové části roz-
počtu bylo na tuto akci čerpáno 505 076,00 Kč.   
 

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov 
(ITI chodníky) 
Předmětem rekonstrukce byla výstavba nového 
chodníku v jižní části obce Henčlov. Stavba byla do-
končena v roce 2017 a čerpání v roce 2019 ve výši 
251 659,44 Kč se týkalo úhrady poplatku za vynětí 
pozemku ze zemědělského půdního fondu. 
 
Mimoúrovňové křížení Předmostí – smíšená 
stezka 
Předmětem projektu, který realizuje Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, je realizace stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov-Předmostí. Na žádost města z roku 
2006 bylo do této stavby, nad rámec ministerstvem 
schváleného projektu, zařazeno i vybudování smí-
šené stezky pro chodce a cyklisty v ulici Polní. Dne 
07.09.2009 na 24. zasedání zastupitelstva byl schvá-
len záměr financování s předpokládanou realizací 
2012-2014 a dne 08.06.2015 na 7. zasedání zastupi-
telstva pak záměr financování ve výši 5 930 000,00 
Kč bez DPH s předpokládanou realizací stavby 
09/2017-10/2019. Vzhledem k tomu, že investor celé 
stavby posunul její realizaci, akce není dokončena. 
Její cena byla vysoutěžena ŘSD formou společného 
zadání zakázky. Jedná se o obousměrnou cyklo-
stezku 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 na-
pojení na cyklostezku do podjezdu na Předmostí. 
Čerpání rozpočtu akce v roce 2019 bylo ve výši 
1 278 306,48 Kč. 
 

Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 
Dle původního projektu předaného z odboru správy 
majetku a komunálních služeb nebyla realizace 
v orgánech města schválena a je připravována nová 
PD na rekonstrukci opěrné zídky včetně VO dle 
návrhu městské architektky. Rozpočet akce činí 
2 600 000,00 Kč, v roce 2019 byla čerpána pouze 
částka 2 420,00 Kč na aktualizaci rozpočtu. 
 
Regenerace panelového sídliště Předmostí – 
13. etapa 
Předmětem zakázky je realizace projektu Rege-
nerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. 
Teličkova 1 - 6), spočívající v realizaci stavebních 
úprav místních komunikací v oblasti ul. Teličkova, 
Tyršova a Kotkova. Na stávajícím parkovišti Telič-
kova 1 a 2 bude provedena výměna obrusné vrstvy, 
silničních obrubníků a oprava trhlin ve vozovce. 
U cyklostezky v ulici Hranická, v blízkosti zastávky 
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MHD “Dům služeb”, je navrženo veřejné servisní 
místo pro cyklisty a na ulici Tyršova budou pro-
vedeny stavební úpravy vozovky, parkovacích stání 
a chodníků. Stavební úpravy v ulici Kotkova spo-
čívají pouze ve stavebních úpravách chodníků. 
Obrusná vrstva komunikace pro motorová vozidla 
je navržena z asfaltobetonu, chodníky ze zámkové 
dlažby. Kromě odstranění dopravních a jiných 
nedostatků v území projekt řeší i modernizaci VO, 
vybudování komunitních zahrádek, hřiště pro 
parkour a fitness a dále obnovu zeleně v lokalitě. 
Hřiště pro fitness a parkour je navrženo na stávající 
nevyužívané asfaltobetonové ploše, kde na jedné 
polovině budou osazeny prvky pro fitness a na 
druhé prvky pro parkour. Na realizaci bylo požá-
dáno o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na 
Regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. 
Stavba byla zahájena v říjnu 2019, předpoklad ukon-
čení je červen 2020. V roce 2019 bylo čerpáno 
4 792 768,57 Kč.  
 

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. Cel-
kem je navrženo 20 těchto dopravních proměnných 
značek. Rozpočtové náklady akce jsou 13 200,0 tis. 
Kč. Realizace byla naplánována na rok 2019, ale 
vzhledem k probíhajícím velkým investičním akcím 
v Přerově je odložena na rok 2021.  
 
Točna MAD Přerov IX-Lýsky 
Předmětem akce byla realizace točny pro autobusy 
městské dopravy v zastavěném území místní části 
Přerova. Navržená točna navazuje na účelovou 
komunikaci, která je dále napojena 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 112. Točna byla navr-
žena jako jednopruhová a jednosměrná. Vozovka 
jízdního pruhu byla provedena s asfaltovým povr-
chem, na vnitřní straně lemována silničním obrub-
níkem, na vnější straně nezpevněnou krajnicí ze 
štěrkodrti. Točna je navržena s šířkou jízdního pruhu 
7,5 m, nezpevněná krajnice pak v šířce 0,5 m. 
Realizace akce byla zahájena v roce 2018 a zkolau-
dována v květnu 2019. Čerpání v roce 2019 činilo 
147 928,91 Kč, částka představovala doplatek uplat-
něné pozastávky zhotoviteli.  
 

Autobusová zastávka ul. Palackého 
Předmětem investiční akce byla realizace nové 
autobusové zastávky na ul. Palackého. Zastávka 
byla realizována mimo jízdní pruh, tedy v zálivu. 
Na jízdní pruh na komunikaci šířky 3,25 m plynule 
navazuje zastávkový záliv v šířce 2,75 m. Zastáv-

kový pruh byl navržen pro 2 autobusy v délce 30 m. 
Nástupní hrana je provedena na úroveň +0,2 m nad 
niveletu vozovky s osazením bezbariérových zastáv-
kových obrubníků a bezbariérových náběhových 
a přechodových obrubníků. Konstrukčně je záliv 
autobusové zastávky řešen jako dlážděný ze žulové 
kostky. Nástupiště je navrženo dlážděné a nástupní 
hrana má šířku 2,5 m. Součástí zastávky je přístře-
šek pro cestující, který je umístěn mimo průchozí 
prostor nástupiště. Akce byla dokončena, výdaje 
činily 1 950 337,45 Kč. 
 

 
 
Autobusová zastávka ul. Kabelíkova 
Předmětem realizace byly stavební úpravy auto-
busové zastávky, a to v její horní části. Stávající 
autobusový záliv nesplňoval požadavky ČSN hlavně 
z pohledu délky vyřazovacího a zařazovacího pruhu. 
Součástí stavby bylo i posunutí plochy pro kontejner 
na odpad, dopravní značení zůstalo beze změn. 
Stavba si vyžádala kácení vzrostlé zeleně na ploše 
cca 8 m². Z výdajové části rozpočtu bylo na tuto 
akci čerpáno 1 296 271,04 Kč.  
 
Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, 
Kratochvíkova 19 
Předmětem realizace byla kompletní oprava silno-
proudé elektroinstalace prostorů objektu stávající 
mateřské školy (MŠ), s napojením na stávající distri-
buční rozvod energetiky, včetně nutného posílení 
hodnoty jističe před elektroměrem. Součástí opravy 
byly dodávky a montáže nových rozvaděčů měření 
a podružných rozvaděčů ve všech podlažích. Byla 
provedena výmalba většiny prostor MŠ, poškozené 
části malby ve zbývajících prostorách byly opra-
veny v rozsahu poškození v odpovídajícím barev-
ném odstínu. Součástí opravy elektroinstalace byly 
i nové slaboproudé rozvody s napojením na metro-
politní síť. V prostoru objektu byly instalovány 
vysílače Wifi, rozmístěny dle místních podmínek 
pro maximální pokrytí. Celkové náklady činily 
2 252 007,05 Kč. 
 

Oprava podlah – 2 poschodí, ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka 5 
Předmětem zakázky byla oprava stávajících podlah 
na chodbách a respiriu ve 2 podlažích čtyřpodlaž-
ního traktu budovy školy. V rámci opravy došlo 
v těchto prostorách také k výmalbě stěn a stropů, 
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včetně 2 navazujících hlavních schodišť. Byla 
odstraněna stávající podlahová konstrukce a kera-
mické sokly po obvodě chodeb a respiria. Podkladní 
cementový potěr byl strojně odfrézován pro apli-
kaci nové stěrky. Nová podlaha je z keramické 
dlažby 600 x 300 mm, pochůzí vrstva s protiskluz-
nou úpravou pro provoz s vysokou zátěží, odolná 
oděru, nárazu, opotřebení a snadno čistitelná. 
Barevné provedení a povrchová struktura dlažby, 
včetně barevnosti spárovací hmoty, byla provedena 
dle výběru investora a zástupce školy. Celkové 
výdaje spojené s financováním této akce činily 
2 267 278,87 Kč. 
 
Oprava podlah – 4 poschodí, ZŠ Přerov, Svisle 13 
Předmětem investiční akce byla oprava stávajících 
podlah na chodbách ve 4 podlažích budovy školy, 
v rámci níž došlo v prostorách chodeb k výmalbě 
stěn a stropů, včetně navazujících hlavních schodišť. 
Stávající podlahové konstrukce na chodbách byly 
z keramických dlaždic, po jejich odstranění byla 
zjištěna degradace podkladní vrstvy. V rámci opravy 
podlah byly odstraněny keramické sokly po obvodě 
chodeb a keramické dlaždice, strojně odfrézován 
podkladový cementový potěr. Nová podlaha je pro-
vedena z PVC délky 25 m, šířky 2 m, tloušťky 2 mm 
s protiskluzovou povrchovou úpravou pro provoz 
s vysokou zátěží. Barevné provedení a povrchová 
struktura podlahoviny byla zvolena dle výběru 
investora a zástupce školy. K 31.12.2019 bylo na 

akci čerpáno 4 274 802,00 Kč. 
 
Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 
Jednalo se o akci přecházející z roku 2018. Před-
mětem projektu byla modernizace vybraných učeben 
formou nových zařizovacích předmětů, výstavba 
výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřeb-
ným novým předlážděním stávajících zpevněných 
ploch a novým vydlážděním zpevněných ploch. 
Modernizace byla dokončena v roce 2018 a čerpání 
rozpočtu 2019 se týkalo úhrady za autorský dozor 
ve výši 4 840,00 Kč. 
 
Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) 
Jednalo se o akci přecházející z roku 2018, která 
byla dokončena v červnu 2019, a na kterou získalo 
město dotaci z ITI. Předmětem realizace akce byla 
modernizace odborných učeben, zajištění bezbarié-
rového vstupu do stávajícího objektu školy, úprava 
stávajících zpevněných ploch před hlavním vstu-
pem do objektu, dodávka a montáž vstupních dveří 
do školní zahrady. Současně s výstavbou proběhla 
realizace internetové konektivity učeben školy. Čer-
pání rozpočtu k 31.12.2019 činilo 752 732 87,00 Kč. 
 
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za mlý-
nem 
Rekonstrukce školního hřiště spočívala v opravě 
a částečné údržbě stávajících sportovišť školního 
hřiště v areálu školy. V rámci projektu bylo vybu-
dováno dětské hřiště pro potřeby družiny a drobné 

stavební objekty pro zkvalitnění úrovně sportovišť 
a větší komfort při užívání. Stavba byla 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 a skladu, přístřešek), chod-
níky, zpevněné plochy, úprava vstupu do tělocvičny, 
oplocení areálu, obnova zelených ploch, sadové 
úpravy, areálový rozvod závlahové vody. Celkové 
výdaje činily 23 619 530,25 Kč.   
 

 
 
Energetická opatření v budově č. p. 2804 na nám. 
Přerovského povstání 
Předmětem zakázky je realizace energetických 
opatření spočívajících v zateplení budovy (obvodo-
vého a střešního pláště), výměny okenních a vstup-
ních dveřních prvků, případně zateplení stropních 
částí mezi suterénem a 1. nadzemním podlažím (NP) 
a dalších termoregulačních opatření vyplývajících 
z doporučení energetického posudku vč. inženýrské 
činnosti. Rozpočtové náklady na realizaci akce činí 
24 996 708,77 Kč. V roce 2019 nebyly finanční 
prostředky na tuto akci čerpány. 
 
Stavební úpravy kina Hvězda 
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních 
úprav (zateplení střechy a výměna střešní krytiny) 
na objektu v ulici Čechova 243/49 - kino Hvězda 
v Přerově. Předpokládané náklady na realizaci akce 
činí 11 273 643,41 Kč. V roce 2019 nebyly finanční 
prostředky na tuto akci čerpány. 
 
Modernizace scénického osvětlení MD 
Předmětem investiční akce dokončené v roce 2019, 
byla modernizace osvětlení jeviště, dodávka nových 
rozvaděčů, řídícího pultu a doplnění řízených obvo-
dů. Stávající světelný pult byl vyměněn za pult pro 
ovládání konvenčních i inteligentních světel a vyba-
ven 2 externími LCD obrazovkami. Součástí do-
dávky byl také technologický stůl do kabiny osvět-
lovače. Stávající rozvaděč stmívačů byl demontován 
a nahrazen novým skříňovým. Ovládání pracovního 
osvětlení zůstalo z prostoru kabiny technika, kde 
byla instalována podružná ovládací skříň pro zapí-
nání stacionárního stmívače v rozvodně. Čerpání 
rozpočtu k 31.12.2019 činilo 1 793 855,25 Kč. 
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Protipožární zabezpečení Městského domu v Pře-
rově 
Předmětem projektu je protipožární zabezpečení 
Městského domu v Přerově (MD), které zahrnuje 
výměnu protipožárních dveří, stávajícího systému 
elektronické požární signalizace za systém nový 
s přenosem informací na pult centralizované ochra-
ny HZS Olomouckého kraje. Součástí požárně 
bezpečnostního řešení stávající budovy MD jsou 
i stavebně technická a organizační opatření včetně 
instalace záložního zdroje pro provoz stávajícího 
požárního ventilátoru. V rámci projektu budou rea-
lizovány tyto elektromontáže: instalace záložního 
zdroje, úprava a dozbrojení rozvaděče, nové připo-
jení stávající požární centrály, kabeláž pro silno-
proudé rozvody do 1 kV. Předpokládané náklady na 
realizaci tohoto investičního záměru činí 2 900,0 
tis. Kč, v roce 2019 nebyly hrazeny žádné výdaje. 
 
Komunikační centrum – zámek 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, 
služby a nezbytné stavební práce pro vytvoření 
komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově. Interiérovými úpravami 
bude dotčen prostor pokladny a respiria, prostor 
před pokladnou a ve vstupním průjezdu. V prostoru 
pokladny a respiria bude provedena změna dispo-
zičního řešení, prostory budoucího komunikačního 
centra budou vybaveny novým nábytkem, včetně 
montáže a instalace, dle designérského návrhu. 
V roce 2019 proběhl výběr dodavatele, realizace 
akce se předpokládá v roce 2020. Předpokládané 
náklady činí 1 300 tis. Kč, přičemž v roce 2019 
k čerpání nedošlo.   
 
Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21 – 24, včetně 
statického sepnutí 
Předmětem akce bude zateplení a statické sepnutí 
objektu bytového domu č. p. 2509, 2510, 2511 
a 2512 v Přerově. Zpracována byla PD pro stavební 
povolení a provádění stavebních prací, která řeší 
regeneraci objektu zahrnující zateplení obvodového 
pláště a jím vyvolané architektonické úpravy fasád 
objektu včetně návrhu úprav vstupních prostor 
domu, částečné zateplení střešního pláště, zateplení 
stropů sklepních prostor, nové napojení svodů na 
dešťovou kanalizaci vč. obvodové drenáže kolem 
domu a s tím spojený návrh úprav bezprostředního 
okolí domu. Součástí je také statické zajištění 
budovy. Budova, postavená v roce 1954, slouží 
pouze k bydlení. Ve 3 NP a 4 samostatných sekcích 
je umístěno celkem 24 bytových jednotek. Výda-
jový rozpočet nebyl v roce 2019 čerpán.  
 
Stavební úpravy budovy Jasínkova 17 
Předmětem stavebních úprav bylo přebudování 
stávajícího objektu na spisovnu pro potřeby MMPr. 
Budova je jednopatrová, obdélníkového půdorysu 
24,51 m x 13,96 m, nepodsklepená, s plochou stře-
chou. Byly provedeny bourací práce pro změnu 
vnitřní dispozice, vybourány stávající podlahy, 

vnější výplně otvorů, souvrství střešního pláště. Po 
dokončení bouracích prací bylo realizováno statické 
zajištění objektu. Nově byly provedeny podlahy, 
v prostoru ukládání spisů, vyzdívky, příčky pro 
změnu dispozice, osazeny nové výplně otvorů, pro-
vedena nová skladba střešního pláště a zateplení 
objektu. Součástí stavebních prací bylo i zhotovení 
nové elektroinstalace, zdravotně technické instalace 
vč. přípojky vody a kanalizace, vzduchotechniky 
v sociálním zázemí a zhotovení slaboproudých 
rozvodů vč. zabezpečovacího a tísňového systému. 
Součástí stavebních prací byla i dodávka a montáž 
pojízdného regálového systému pro archivaci spisů. 
Celkové výdaje činily 11 453 078,70 Kč.  
 

 
 
Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 
v Přerově 
Předmětem zakázky byla výměna oken a příslušných 
klempířských prvků budovy, ve které sídlí Vysoká 
škola logistiky. Nové výplně otvorů byly navrženy 

dle normových parametrů vnitřního a vnějšího 
prostředí. Okna byla osazena dle detailů uvedených 
v PD, nově jich bylo osazeno 189. Realizace akce 
probíhala v období 01/2019 až 05/2019. Na tuto akci 
bylo čerpáno celkem 11 258 942,23 Kč. 
 
Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, 
Na Hrázi 
Na základě oznámení společnosti ČEZ Distribuce 
ze dne 08.10.2015 adresované na statutární město 
Přerov ve věci týkající se změny technického řešení 
části distribuční soustavy a rekonstrukce sítí nízkého 
napětí (NN) v lokalitě ul. Svépomoc, Na Hrázi, spo-
čívající ve vymístění sítí NN nadzemního vedení za 
pozemní, bylo vlastníku sítě VO oznámeno, že bude 
provedena změna vedení NN a v této souvislosti 
zrušeny podpěrné body umístěné na betonových 
sloupech, na nichž bylo umístěno i vedení a svítidla 
VO v ulici. Stavební práce byly zahájeny v roce 
2018. VO bylo zřízeno pro zajištění osvětlení za 
snížené viditelnosti, 6 m vysoké stožáry jsou žárově 
zinkované se svítidlem LED a 7m žárově zinkované 
stožáry s jednoramenným, ev. dvojramenným výlož-
níkem 1,5m rovněž se svítidly LED. Ve volném 
terénu a chodníku byl kabel uložen v kabelové rýze 
v pískovém loži zakrytém výstražnou folií. Pře-
ložka VO, byla k 31.12.2019 dokončena, přičemž 
celkové čerpání činilo 2 460 414,08 Kč. 
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Rekonstrukce VO ul. Sportovní 
Předmětem realizace akce je rekonstrukce stáva-
jícího VO z důvodu havarijního stavu a také přípravy 
napojení VO při realizaci připravované investiční 
akce Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS. 
VO bylo zřízeno pro zajištění osvětlení za snížené 
viditelnosti v místní části ulice Sportovní v Před-
mostí. Byly použity 6m žárově zinkované stožáry, 
které byly osazeny venkovními svítidly se zdroji 
LED dle světelného výpočtu. Kabel byl uložen ve 
volném terénu a chodníku v kabelové rýze, v me-
chanicky odolné chráničce se zpětným zásypem 
s výstražnou folií. Celkem bylo zrekonstruováno 
5 stožárů VO, výdaje na realizaci této akce činily 
463 169,85 Kč vč. DPH.  
 
Rekonstrukce VO v ul. Bratrská a Čapky Drah-
lovského v Přerově 
Předmětem realizace akce je modernizace VO ve 
stávajícím rozsahu pro zajištění osvětlení za snížené 
viditelnosti v místní části ulice Bratrská z důvodu 
poruchovosti zemních kabelů. Trasa podzemního 
vedení bude využita stávající, použity budou žárově 
zinkované stožáry 5 m a 10 m s výložníkem 1,5 
(2) m se svítidlem LED. Ve volném terénu, chodníku 
a v nájezdech bude kabel uložen v kabelové rýze, 
v mechanicky odolné chráničce se zpětným zásypem 
s výstražnou folií. Celkem bude zrekonstruováno 
14 stožárů VO. K 31.12.2019 nebyla akce čerpána, 
došlo pouze k uzavření smlouvy se zhotovitelem 
stavby, jejíž zahájení je plánováno na jaro 2020.   
 
Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbi-
tově v Přerově 
Předmětem realizace akce bude rekonstrukce smu-
teční síně na Městském hřbitově v Přerově, kon-
krétně 1. a 3. etapy. První etapa řeší rekonstrukci 
a interiérové úpravy obřadní síně a třetí bezpro-
středně navazující venkovní prostory. Stávající 
dispozice v obřadní síni zůstane zachována, budou 
provedeny jen drobné úpravy. V exteriéru je řešen 
hlavní vstup do obřadní síně, ve vstupní hale je 
navržena renovace stávajícího schodiště, v obřadní 
síni pak vybudování zděné příčky za katafalkem, 
boční okna v této nejzazší části síně jsou navržena 
k zazdění. Galerie smuteční síně bude přístupná po 
dvouramenném zavěšeném schodišti, kde je navr-
ženo umístění 4-5 lavic pro návštěvníky, ostatní 
prostory jsou určeny pro stání. Monumentální šikmé 
plochy podhledu budou obloženy akustickým dře-
věným podhledem. V části pro nejbližší pozůstalé 
jsou navrhovány jen interiérové úpravy se změnou 
místnosti posledního rozloučení a s přemístěním 
místnosti řečníka. Katafalk je nově umístěn na podiu 
– stupni, který jasně vymezuje diskrétní prostor. 
Mosazné prvky v matně zlaté barvě evokují tradici 
a hodnoty předků a přitom dobře zapadají do 
moderního pojetí architektury síně. Interiér hal je 
navrhován novým nadčasovým sedacím nábytkem 
s textilním čalouněním barevně korespondujícím 
s pojetím interiéru. Venkovní úpravy řeší rekon-

strukci navazujících zpevněných ploch a odvodnění 
u obřadní síně s cílem vytvořit důstojný prostor 
a okolí daného objektu. Prostor před hlavním 
vstupem a vstupem pro rodinu bude dlážděný šedou 
žulovou dlažbou velkého formátu. Nově je navrženo 
zábradlí schodiště a krytí zídek žulovými deskami, 
naprojektována je subtilní stavba zvonice. Mezi 
budovou obřadní síně a vstupem pro rodinné 
příslušníky je navržena úprava zeleně na meditační 
zenovou zahradu, která bude viditelná z exteriéru 
i interiéru budovy. Další zenová zahrada je navr-
žena v atriu uvnitř dispozice. Výběrem zhotovitele 
byl pověřen externí administrátor. Předpokládané 
výdaje na realizaci akce činí 32 733 038,37 Kč. 
V roce 2019 bylo čerpáno 5 000,00 Kč na aktuali-
zaci rozpočtu. 
 
Optické propojení metropolitní sítě s novo-
stavbou požární stanice v Přerově 
Předmětem realizace je napojení novostavby požární 
stanice v Přerově na ulici 9. května na metropolitní 
optickou síť města Přerova. Napojení bude prove-
deno optickým kabelem uloženým v podzemní trase. 
V roce 2019 probíhalo VŘ na zhotovitele, výdajový 
rozpočet nebyl čerpán. Realizace akce bude zahá-
jena po uzavření smlouvy o dílo. Předpokládané 
výdaje činí 1 703 680,00 Kč.   
 

Revitalizace území v ul. Škodova, Přerov 
Předmětem zakázky byla revitalizace veřejných 
ploch a chodníku v ulici Škodově v Přerově. Stavba 
zahrnuje opravu chodníku a zídky, kdy chodník 
podél revitalizované plochy byl předlážděn a dopl-
něn o vnitřní obrubníkový pás. Silniční obrubníky 
byly ponechány, příp. lokálně vyměněny. Délka 
úseku je cca 84 m. Dělící zeď z kamene a cihel 
(mezi pozemkem plochy a plochou bývalé továrny 
Hainik) byla v havarijním stavu, proto byla odstra-
něna a nahrazena betonovým montovaným oplo-
cením výšky 2 m. Součástí revitalizace území bylo 
vybudování nového kontejnerového stání umístě-
ného na stávající zpevněné ploše z betonových 
dlaždic. V rámci sadových úprav byla hlavní plocha 
upravena a zatravněna, u stávajících stromů byl 
proveden ozdravný řez. K 31.12.2019 bylo čerpáno 
celkem 2 657 255,64 Kč. 
 
Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov 
Předmětem zakázky je demolice bytového domu -
bývalé ubytovny CHEMIK. Jedná se o vícepodlažní 
panelovou stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními 
podlažími. Objekt je celoplošně podsklepený. 
Nachází se v těsném sousedství objektu č. p. 1571, 
proto je třeba postupovat s demolicí zvlášť 
obezřetně, zejména s ohledem na minimální vzdá-
lenost oken sousedního obydleného domu. Demo-
lice byla navržena postupným rozebíráním a týká se 

pouze nadzemních částí objektu, přibližně 0,4 m 
pod úroveň terénu. Ostatní části spodní stavby 
budou ponechány a sklepní prostory zasypány sta-
veništním recyklátem hutněným po vrstvách. Na 
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závěr bude prostor po zdemolovaném objektu 

srovnán do úrovně okolního terénu. Veškerý 
demolovaný materiál bude přímo na staveništi tří-
děn a následně odvezen na skládky k tomu určené. 
Před demolicí objektu musí být provedeny přeložky 
inženýrských sítí a odpojení zásobování objektu 
teplem. Dále je nezbytné zajistit objekt tak, aby 
nedošlo k nežádoucímu narušení statiky sousedního 
domu. Po provedení všech potřebných činností pro 
demolici objektu bude provedeno zateplení budovy 
s č. p. 1571 v místě předchozího styku budov. 
V průběhu roku 2019 probíhala realizace odstranění 
stavby a čerpáno bylo 8 978 257,65 Kč. Předpoklad 
dokončení akce je v březnu 2020.  
 
Demolice objektu Kojetínská 1831 
Předmětem zakázky byla demolice neobydlené zdě-
né třípatrové stavby. Na spolufinancování demolice 
bytového domu byl využit dotační program MMR 
na podporu revitalizace území pro rok 2018, pod-
programu "Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách" a byla získána dotace ve výši 80 % 
uznatelných nákladů, tj. 5 444 tis. Kč. Demolice 
byla dokončena v roce 2018. V rozpočtu roku 2019 
byly finanční prostředky vyčleněny na pokrytí 
nákladů spojených s přeložkou podzemní sítě ČEZ 
Distribuce. Po dokončení realizace demolice bude 
nezbytné 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, který je užíván obyvateli lokality k volno-
časovým aktivitám. Čerpání rozpočtu k 31.12.2019 
činilo 63 410,00 Kč.  
 
DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření 
Předmětem akce byla realizace energetických opat-
ření domu s pečovatelskou službou, a to zateplením 
objektu, výměnou 4 ks oken, 1 ks vstupních dveří, 
statického zajištění panelů z expando-keramzitového 
betonu, výměnou klempířských prvků a rozšířením 
lodžií. Doplňkovým předmětem projektu byla revita-
lizace lodžií a zimních zahrad, vstupního přístřešku, 
nové provedení zpevněných ploch v zahradě v pů-
vodní niveletě a rovněž výměna plotu. Na spolufi-
nancování akce byla získána dotace z IROP ve výši 
4 998 570,48 Kč. Akce byla realizována v letech 
2018 až 2019, stavba byla dokončena, zkolaudována 
a předána do užívání. K 31.12.2019 bylo čerpáno 
9 461 222,95 Kč. 

 
 

Rekonstrukce výtahu Bratrská 34 
Předmětem akce byla rekonstrukce výtahu v budově 
MMPr, spočívající ve výměně výtahu a provedení 
všech souvisejících stavebních prací, dodávek 
a služeb v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo, tedy 
zhotovení kompletní projektové a technické doku-
mentace, dodávka výtahu, provedení souvisejících 
stavebních prací umožňujících demontáž, montáž, 
řádný́ a bezchybný́ provoz výtahu, provedení veške-
rých předepsaných zkoušek všech prvků a zařízení 
tvořících předmět díla, vypracování manipulačních 
a provozních řádů, zaškolení obsluh výtahu. V roce 
2019 bylo čerpáno celkem 767 624,00 Kč. 
 
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Sme-
tanova 7, 7a 
Jednalo se o akci přecházející z roku 2018. Předmě-
tem realizace byla rekonstrukce a výměna rozvodů 
vody a kanalizace v objektu. Stávající rozvody byly 
vybourány a nahrazeny novými. Rekonstrukce se 
dotkla také stavebních úprav hygienických zařízení 
pro personál, včetně osazení nových zařizovacích 
předmětů, které byly napojeny na nové rozvody. 
Realizováno bylo odvětrání nevětraných místností. 
V dotčených místnostech sociálního zařízení byla 
vyměněna stávající okna za dřevěná s izolačním 
dvojsklem s celoobvodovým kováním včetně mikro-
ventilace. Rekonstrukce byla ukončena v březnu 
2019, na akci bylo čerpáno 2 030 438,15 Kč. Za 
nedodržení konečného smluvního termínu realizace 
byla zhotoviteli vyměřena sankce ve výši 401 153,00 
Kč, která byla v řádném termínu uhrazena.  
 
 
Zprávu podala: Ing. Ivana Pinkasová 
vedoucí odboru řízení projektů a investic 
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Oddělení majetkoprávní 
 

spravovalo služby a práce nevýrobní povahy, různé 
finanční výlohy, tj. platby za vyhotovení geometric-
kých plánů a znaleckých posudků při prodeji pozem-
ků, za zveřejnění inzerátů v tisku na výběrová řízení, 
platby nájemného za užívání pozemků statutárním 
městem, dále platby daně z nabytí nemovitých věcí, 

úhrady za výkupy pozemků, případně budov do ma-
jetku statutárního města Přerova, správní poplatky. 
V roce 2019 zpracovalo: 
� 255 návrhů pro schůze Rady města Přerova, 
� 101 návrhů do Zastupitelstva města Přerova, 
� 239 předloh pro jednání Komise pro majetkové 

záležitosti, 
� 102 majetkoprávních smluv,  
� 5 dodatků ke smlouvám,  
� 113 smluv o zřízení věcného břemene služebnosti 

a práva provést stavbu.  

V roce 2019 vedlo oddělení jeden soudní spor s dluž-
níkem P. S., jako žalovaným a statutárním městem 
Přerov (v zastoupení advokátní kanceláře JUDr. Petra 
Dutka), jako žalobcem, ve věci vyklizení prostor 
sloužících podnikání v budově na nám. T. G. Masa-
ryka 5, 4, Bratrská 2, v Přerově. Ve věci jsou vedeny 
s žalovaným 4 spisy: 
1) spor o zaplacení částky 55 450,00 Kč s příslušen-

stvím (neuhrazené faktury za elektřinu),  
2) spor o zaplacení částky 44 662,50 Kč s příslušen-

stvím (neuhrazené nájemné),  
3) spor o zaplacení částky 1 033 000,00 Kč s příslu-

šenstvím (neuhrazené nájemné),  
4) spor o zaplacení částky 90 481,12 Kč s příslušen-

stvím (neuhrazené energie).  
Dne 14.01.2020 podal dlužník návrh na povolení 
oddlužení. V případě jeho povolení bude nezbytné 
do 2 kalendářních měsíců přihlásit do oddlužení 
veškeré pohledávky města za P. S., a to včetně těch, 
které dosud nejsou vykonatelné.  

Odbor správy majetku a komunálních služeb 
orgán magistrátu pro výkon samosprávy 

sídlo: Blahoslavova 3 telefon: 581 268 111 
(38) 

 

vedoucí odboru 
(1) 

 
oddělení majetkoprávní 

(9) 

oddělení správy   
ostatního majetku             

a komunálních služeb 
(7) 

 
oddělení bytové správy 

                                 (14) 

 
oddělení dopravy 

(6) 
 

sekretariát 
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Příjmová část rozpočtu 
 

Správní poplatky 
 

Rozpočet původní:             500,00 Kč 
Rozpočet upravený:             500,00 Kč 
Plnění:               450,00 Kč 
% plnění:                90,0 
 

Jednalo se o příjmy za ověřování podpisů na smlou-
vách vyhotovených oddělením.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:                       5 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:          5 000,00 Kč 
Plnění:                   0,00 Kč 
% plnění:                  0,0 
 

Byly zde rozpočtovány platby za uskutečněná výbě-
rová řízení (VŘ) na prodej nemovitostí a na nájem 
prostor sloužících k podnikání. V roce 2019 nebylo 
vyhlášeno žádné VŘ, položka nebyla naplněna. 
 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 
 

Rozpočet původní:   1 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:            1 500 000,00 Kč 
Plnění:         886 594,91 Kč 
% plnění:                59,1 
 

Jednalo se o příjmy za zřízení služebnosti na pozem-
cích ve vlastnictví města. Plnění položky je odvislé 
od počtu uzavřených smluv o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti, kdy oprávněný z věcného břemene 
hradí městu dohodnutou částku za jeho zřízení dle 
uzavřené smlouvy. Nebyla zatím uzavřena smlouva 
s Veolií Energie ČR, a. s., z důvodu nesouhlasu s ce-
nou (447 000,00 Kč), což výrazně ovlivnilo celkový 
příjem na této položce. 
 

Příjmy z pronájmu pozemků 
 

Rozpočet původní:                            2 170 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          2 170 000,00 Kč 
Plnění:                                               2 576 325,01 Kč 
% plnění:                                                     118,7 
 

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 např. k zahrádkářským 
účelům, pozemků pod garážemi, pozemků užívaných 
pro umístění prodejních stánků a pro reklamní účely. 
Dále se jedná o úroky z prodlení za pozdní úhrady 
nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví města 
(5 751,00 Kč). 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí (parkovací karty) 
 

Rozpočet původní:        15 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        15 000,00 Kč 
Plnění:          35 600,00 Kč 
% plnění:                  - 

 
Jednalo se o příjmy za pronájem parkovacích karet 
v Galerii Přerov. 
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                        0,00 Kč 
Plnění:                                                  181 538,50 Kč 
% plnění:                                                         - 
 
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.  
 

Příjmy z prodeje pozemků 
 
Rozpočet původní:              26 766 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              12 247 000,00 Kč 
Plnění:                             16 375 965,07 Kč 
% plnění:             133,7 
 

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.: 
� 6749/1-5 v k. ú. Přerov (NORSOL s. r. o.)   
                                                          7 526 292,81 Kč 
� 4394/45 v k. ú. Přerov (pan M.)    228 160,00 Kč 
� 4672/11 v k. ú. Přerov (fyzické osoby Osmek)     

                                                       421 104,39 Kč 
� 1144, 1158 v k. ú. Čekyně (VaK)  408 750,00 Kč 
� 6772/1 v k. ú. Přerov (pan H)        133 100,00 Kč 
� 3114/3… 4349/26, 27, 42 v k. ú. Přerov (SBD 

Přerov)                                        1 814 651,00 Kč 
� 3473/54 v  k. ú. Přerov (ŘSD)       332 040,00 Kč 
� 2152/1 v k. ú. Přerov             5 000 000,00 Kč 
 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí 
 
Rozpočet původní:              10 520 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              10 520 000,00 Kč 
Plnění:     1 105 530,00 Kč 
% plnění:              10,5       
 
V roce 2019 byl realizován prodej nebytových pros-
tor – budova Velká Dlážka 1072/42. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 270 600,00 Kč 
Čerpání:                  3 091 850,67 Kč 
% čerpání:                94,5 
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Z uvedených finančních prostředků byly hrazeny 
výdaje za vyhotovení znaleckých posudků na sta-
novení cen nemovitého a movitého majetku, nájem-
ného v místě a čase obvyklém sportovišť v majetku 
města (plaveckého areálu, zimního stadionu apod.) 
a úhrada za technické zhodnocení majetku na základě 
smlouvy SML/0892/2019 vybudováním relaxačního 
a regeneračního centra v městské sportovní hale ul. 
Petřivalského. 
 

 
 
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 
 
Rozpočet původní:   3 200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   4 560 000,00 Kč 
Čerpání:                  3 385 087,85 Kč 
% čerpání:                74,2 
 
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 (např. za věcné 
břemeno - služebnosti umístění stavby Dluhonských 
mostů na pozemcích Prechezy, a. s. a SŽDC). 
Dále bylo hrazeno nájemné např. Českým drahám, 
a. s., za užívání pozemku pod stavbou parkoviště na 
ul. Husova, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových za užívání pozemků p. č. 195, 198 
v k. ú. Žeravice, společnosti SOC Mlýn, s. r. o., za 
pozemky pod stavbou parkoviště na ulicích Bra-
bansko a  Bezručova, s. p., Lesy ČR za pozemky pod 
skládkou TKO Žeravice II. 
Byly také hrazeny znalecké posudky, geometrické 
plány a zveřejňování inzerce. Čerpání se pak odvíjí 
od toho, kolik žádostí obdrží oddělení od občanů 

a společností na odprodeje nemovitostí ve vlastnictví 
města. Na základě nich jsou vystavovány objednávky 
na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických 
plánů a zveřejnění inzerátů na nabízené nemovitosti 
ve VŘ. Hrazeny byly rovněž poplatky za návrhy na 
vklad vyplývající ze smlouvy, správní poplatky, 
úhrady vlastníkům pozemků, kteří zřizují služebnost 
práva přístupu a příjezdu pro město za účelem údržby 
a úpravy zařízení v majetku města v hodnotě nad 
40 000 Kč. Finanční prostředky byly čerpány např. 
na výkupy těchto pozemků p. č.: 
� 5207/77 v k. ú. Přerov (pan H.)     307 650,00 Kč 
� 47/26 v k. ú. Vinary (pan M.)          48 000,00 Kč 
� 6034/52 v k. ú. Přerov (Trinom)    281 700,00 Kč 

� 509/2 v k. ú. Předmostí (paní S.)   148 400,00 Kč 
� 510/15 v k. ú. Předmostí (pan J.)   313 100,00 Kč 
 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        16 400,00 Kč 
Čerpání:                       16 310,00 Kč 
% čerpání:                99,5 
 
Finanční prostředky byly použity na poskytnutí daru 
na základě uzavřené darovací smlouvy mezi městem 
jako dárcem a Astronomickým klubem „v likvidaci“, 
jako obdarovaným, na úhradu nákladů likvidace. 
 

Akce 300 - 500 tis. Kč (ORJ 530) 
 

Výkup pozemků v k. ú. Újezdec  
 
Rozpočet původní:                            500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      500 000,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 
Finanční prostředky byly určeny na majetkoprávní 
dořešení výkupu pozemku p. č. 1027/1 v k. ú. 
Újezdec u Přerova – komunikace z vlastnictví man-
želů S. do majetku města. Ke změně majetkového 
vypořádání došlo s tím, že původní kupní smlouva 
byla nahrazena smlouvou směnnou, manželům byl 
uhrazen rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 
161 320 Kč. Tato částka byla zaúčtována mínusem 
do příjmů. 
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 530) 
 

Převod pozemků před nádražím, ul. Husova 
 
Rozpočet původní:                                       0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      968 000,00 Kč 
Čerpání:                     968 000,00 Kč 
% čerpání:                  100,0 
 
Jednalo se o dořešení převodu pozemků přednádraž-
ního prostoru od společnosti České dráhy, a. s., do 
vlastnictví města, konkrétně o veřejná prostranství, 
chodníky, parkoviště přednádražního prostoru v ul. 
Husova (úplatný převod pozemku p. č. 6868/162 ost. 
pl., dráha o výměře 1 076 m2 v k. ú. Přerov, na němž 
stojí parkovací dům pro kola ve vlastnictví společ-
nosti Přerovská rozvojová, s. r. o.). 
 
Převod pozemku ú. č. 6850/5, koryto vodního toku 
v k. ú. Přerov  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      980 000,00 Kč 
Čerpání:                     980 000,00 Kč 
% čerpání:               100,0 
 
Byla uhrazena kupní cena za pozemek p. č. 6850/5, 
vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 3 949 m2 
ze spoluvlastnictví paní D. a pana K. za kupní cenu 
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980 000 Kč. Jednalo se o dořešení majetkoprávního 
vztahu k pozemkům situovaným pod částí toku 
Strhanec. 
 

Převod pozemků u okružní křižovatky Dluhonská 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 906 800,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:     0,0 
 

Plánováno bylo dořešení majetkoprávního vztahu – 
výkup pozemků p. č. 3401/20/21, 22, 3412/18, 22 
p. č. 599 v k. ú. Přerov z vlastnictví MJM Litovel do 
majetku města pro realizaci stavby „Okružní křižo-
vatka Dluhonská“. Převod nebyl uskutečněn z dů-
vodu nedokončení prací. 
 

 

 
Oddělení správy ostatního majetku 
a komunálních služeb 
 

zajišťovalo správu a údržbu zařízení a objektů v ma-
jetku města. Správa byla zajišťována prostřednictvím 
správců na základě uzavřených smluv především 
s Technickými službami města Přerova, s. r. o. 
(TSMPr), firmou Konvička služby, s. r. o., Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s. (VaK Přerov), a jinými 
subjekty na základě smlouvy o dílo nebo objednávky. 
Předmětem údržby a oprav byly zejména údržba 
vodárenských zařízení (kanalizace v místních čás-
tech, veřejné studny, svodnice aj.), údržba veřejné 
zeleně (kácení stromů, ořezy stromů a keřů, frézová-
ní pařezů, výsadba dřevin aj.), dětská hřiště (opravy 
herních prvků, likvidace starých nebezpečných hřišť) 
včetně doplnění o nové herní prvky, městský mobi-
liář (opravy laviček, instalace nových laviček, odpad-
kových košů), oprava veřejného osvětlení (výměna 
poškozených sloupů při haváriích), likvidace černých 
skládek, deratizace a odstranění následků vandalis-
mu. Byl prováděn také odchyt holubů a projektování 
kontejnerových stanovišť. Realizoval se nákup 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, 
pomníků a hrobů), rovněž bylo vyhotoveno a po-
dáno daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na 

rok 2019 a zajištěna úhrada stanovené daně. Z při-
dělených finančních prostředků byly v rámci správy 
majetku dále hrazeny výdaje na údržbu kanalizací, 
veřejných rozhlasů, vodné, stočné, elektrická energie, 
rozšíření veřejného osvětlení (VO), nákup odpado-
vých nádob jak na směsný odpad, tak bioodpad, na 
údržbu veřejné zeleně a VO.  
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba 
dřeva) 
 
Rozpočet původní:                2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                2 700 000,00 Kč 
Plnění:                  4 188 441,24 Kč 
% plnění:              155,1 
 
K překročení plnění příjmů došlo z důvodu zvýšené 
kalamitní kůrovcové těžby.  
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné 
v MČ) 
 
Rozpočet původní:      400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      400 000,00 Kč 
Plnění:        429 483,00 Kč 
% plnění:              107,4 
 
Jednalo se o příjmy za stočné v MČ (Lýsky, Penčice, 
Čekyně) odváděné firmou VaK Přerov.  
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Plnění:          69 145,00 Kč 
% plnění:                    - 
 
Jednalo se o příjmy za spotřebu elektrické energie 
při pořádání Vánočních trhů 2018. 
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová 
místa) 
 
Rozpočet původní:   1 200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 200 000,00 Kč 
Plnění:                                1 728 293,00 Kč 
% plnění:               144,0 
 
Plnění těchto příjmů bylo ovlivněno zajištěním pla-
teb jednotlivých nájemců hrobových míst. 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
 
Rozpočet původní:        76 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        76 000,00 Kč 
Plnění:          87 120,00 Kč 
% plnění:                114,6 
 
Jednalo se o příjmy za umístění kontejnerů na textil 
na kontejnerových stáních města od společnosti 
TextilEco, a. s., které jsou dány počtem kontejnerů, 
stanovenou částkou za 1 kontejner a dobou umístění. 
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Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí 
 
Rozpočet původní:        25 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:        25 200,00 Kč 
Plnění:          25 177,68 Kč 
% plnění:                                           99,9 
 
Jednalo se příjmy z pronájmu samostatné kanalizace 
v Dluhonicích.  
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (TSMPr, s. r. o.) 
 
Rozpočet původní:   3 911 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 911 400,00 Kč 
Plnění:     3 875 258,98 Kč 
% plnění:                99,1 
 
Jednalo se o příjmy od TSMPr za pronájem objektů 
např. zahradnictví Michalov, kanceláře správy hřbi-
tova, 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 
 
Šlo o příjmy za pronájem stavební části kompostárny.  
 
Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) 
 

Rozpočet původní:        73 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:        73 500,00 Kč 
Plnění:          73 524,00 Kč 
% plnění:              100,0 
 
Jednalo se o příjmy za pronájem technologické části 
kompostárny.  
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recy-
klace odpadů) 
 
Rozpočet původní:   5 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   5 000 000,00 Kč 
Plnění:     5 450 581,00 Kč 
% plnění:              109,0 
 

 
 

Jednalo se o příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s., 
o vyplacené odměny za zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů dle komodit (papír, plast, 
sklo, kov, nápojové kartony).  
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      489 300,00 Kč 
Plnění:        778 063,40 Kč  
% plnění:              159,0 
 
Jednalo se o příjmy za: 
� ztížené podmínky lesního hospodářství v přírodní 

rezervaci Žebračka                         289 296,00 Kč 
� sběr a svoz nebezpečného odpadu, ovlivněný 

výší odměn za zpětný odběr elektrozařízení, a to 

na základě smluv se společnostmi EKOLAMP, 
s. r. o., ASEKOL, s. r. o. a ELEKTROWIN, a. s. 

                                                             302 271,40 Kč 
� sběr a svoz komunálních odpadů   160 018,00 Kč 
� nevyčerpanou část zálohy na komunální služby 

za 2. pololetí 2018                           26 478,00 Kč 

 
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:                                                 29 770,00 Kč 
% čerpání:                                                    99,2  
 
Finanční prostředky byly využity na nákup čipů pro 
psy v útulku a kastrace koček.  
 

Pěstební činnost  
 
Rozpočet původní:       10 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       10 000,00 Kč 
Čerpání:                        9 399,90 Kč 
% čerpání:               94,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správ-
ního poplatku Sdružení vlastníků obecních lesů. 
 
Podpora ostatních produkčních činností 
 
Rozpočet původní:      600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                4 298 200,00 Kč 
Čerpání:                  2 693 584,28 Kč 
% čerpání:                62,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� těžbu dřeva                                  1 440 072,00 Kč 
� stavbu oplocenek                           630 732,28 Kč 
� vypracování hospodářského plánu 114 950,00 Kč 
� odměnu za zprostředkování prodeje dřeva                            

                                                       101 595,00 Kč 
� péči o výsadby                                 79 860,00 Kč 
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Celospolečenské funkce lesů 
 

Rozpočet původní:      600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      600 000,00 Kč 
Čerpání:                     495 450,00 Kč 
% čerpání:                82,6 
 

Finanční prostředky byly čerpány na dodávku kame-
niva a opravu propustku v LHC Přerov 2. 
 

Pitná voda 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      200 000,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 
 

Finanční prostředky byly určeny na projektovou 
dokumentaci (PD) na novou vrtanou studnu na po-
zemku p. č. 216/9 v k. ú. Předmostí v lokalitě hřiště 
a starého koupaliště včetně její realizace. 
 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly (údržba vod. zařízení) 
 

Rozpočet původní:      555 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      636 100,00 Kč 
Čerpání:        581 763,04 Kč 
% čerpání:                91,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  
� provozování kanalizací  Čekyně, Penčice , Lýsky 

(VaK Přerov)                                  151 708,00 Kč 
� opravu revizních šachet a zařízení kanalizace 

Penčice, Vinary                              118 798,00 Kč 
� PD – opevnění levého břehu vodoteče p. č. 633 

v k. ú. Žeravice                                99 220,00 Kč 
� přípravu podkladů, zajištění výběru stočného 

(VaK Přerov)                                   92 229,00 Kč 
� odběry a rozbory odpadních vod     48 308,00 Kč 
� vysečení svodnic                              30 039,00 Kč 
� odtěžení naplavené zeminy z poldru a vpusti 

Vinary                                              31 460,00 Kč 
 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly (rezerva na obnovu) 
  
Rozpočet původní:   1 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 000 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 

Dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
v majetku města (ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodo-
vodech a kanalizacích), je vlastník vodovodu nebo 
kanalizace povinen vytvářet rezervu finančních pro-
středků na obnovu vodohospodářské infrastruktury 
a evidovat jejich použití pro tyto účely.  
 

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:      380 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      469 400,00 Kč 
Čerpání:                     128 940,00 Kč 
% čerpání:                27,5 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� opravu památníku – Ovocné sady J. Knejzlíka                                   

                                                         41 019,00 Kč 
� opravu sochy na ul. Optiky (žena s pecny)  

                                                         36 300,00 Kč 
� opravu oplocení pohřebiště Veselíčko  
                                                               20 007,40 Kč 
� odstranění grafity na hradbách, ul. Spálenec      

                                                         10 285,00 Kč 
� opravu soklu pomníku na ul. Želatovská 
                                                                 5 421,00 Kč 
� opravu pomníku v Lazcích u Olomouce                                                 

                                                           4 285,00 Kč 
 

 
 
Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 
 
Rozpočet původní:      100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      100 000,00 Kč 
Čerpání:          49 558,00 Kč 
% čerpání:                49,6 
 
Hrazeny byly zejména opravy veřejných rozhlasů 
v MČ Vinary, Kozlovice, Újezdec a Čekyně. 
 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      210 000,00 Kč 
Čerpání:        191 265,59 Kč 
% čerpání:                  91,1 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� roční licenci dle smlouvy o poskytování služeb 

komunikační platformy Mobilní rozhlas         
                                                       165 649,00 Kč 

� komunikační služby                         25 616,59 Kč 
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Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        72 500,00 Kč 
Čerpání:          59 905,00 Kč 
% čerpání:                82,6 
 
Hrazeny byly dodávky herních prvků na venkovní 
plochu plaveckého areálu. 
 
Využití volného času dětí a mládeže 
 
Rozpočet původní:      778 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:     3 075 400,00 Kč 
Čerpání:                  2 074 080,75 Kč 
% čerpání:                67,4 
 
Finanční prostředky byly čerpány např. na: 
� nákup herních prvků na dětská hřiště (DH) dle 

smlouvy                                         506 382,00 Kč 
� opravy herních prvků                     250 000,00 Kč 
� opravy dopadových ploch DH          169 520,00 Kč 
� výměnu herních prvků DH Mikuláškova           

                                                       140 000,00 Kč 
� opravy herních prvků a mobiliáře  125 400,00 Kč 
� likvidaci prvků DH                       100 000,00 Kč 
� výměnu písku v pískovištích           86 273,00 Kč 
� nákup a instalaci herních prvků DH Budovatelů  

                                                         80 813,00 Kč 
� nákup a instalaci herní sestavy DH Želatovská – 

Kabelíkova                                       80 235,00 Kč 
� nákup a instalaci herních prvků DH Kabelíkova  

                                                         69 690,00 Kč 
� nákup herních prvků na DH Výmyslov   
                                                               49 806,00 Kč 
� hlavní roční kontrolu DH (revize)   43 149,00 Kč 
 

 
 
Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem 
domovního majetku) 
 
Rozpočet původní:        85 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        85 000,00 Kč 
Čerpání:          73 750,00 Kč 
% čerpání:                86,8 
 
Výše uvedená částka byla čerpána na úhradu daně 
z nemovitých věcí dle platebního výměru finančního 
úřadu. 

Veřejné osvětlení  
 

Rozpočet původní:   7 286 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                9 018 200,00 Kč 
Čerpání:     8 424 263,63 Kč 
% čerpání:                93,4 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� platby záloh na elektrickou energii na VO a platby 

PSP Technické služby, a. s.        6 190 639,02 Kč 
� PD rekonstrukce VO, Předmostí, ul. 1. května                                       

                                                         54 450,00 Kč 
� PD rekonstrukce VO, ul. Gen. Rakovčíka                                           

                                                         49 973,00 Kč 
� opravu rozvaděče VO a montáž regulátoru napětí 

VO, Vinary, ul. Mezilesí               239 118,00 Kč 
� opravu rozvaděče VO a montáž regulátoru napětí 

VO, Vinary, ul. Doubí                   273 175,00 Kč 
� rozšíření VO, ul. Osmek                156 892,00 Kč 
� opravu poruch kabelů VO, ul. Vaňkova, Dvořá-

kova, Bří. Hovůrkových              90 912,00 Kč 
� přeložku sloupu VO Henčlov – Výmyslov   

                                                         29 199,00 Kč 
� výměnu nebo odstranění sloupů VO (zkorodova-

ných nebo po dopravní nehodě)     635 026,00 Kč  
� nákup vánočního osvětlení       131 537,00 Kč 
� opravy vánočního osvětlení           338 849,00 Kč 
 
Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   680 000,00 Kč 
Čerpání:        680 000,00 Kč 
% čerpání:                100,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování 
urnových šachet na městském hřbitově. 
 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  
 

Rozpočet původní:      650 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      835 000,00 Kč 
Čerpání:        796 832,02 Kč 
% čerpání:                95,4 
 

Finanční prostředky ve výši 462 135,33 Kč byly čer-
pány na úhradu záloh a vyúčtování za elektrickou 
energii (nasvětlení Městského domu, Mádrův podjezd 
a podjezd Kojetínská), částka 334 696,69 Kč pak na 
úhradu poplatků za srážkové vody (kašny – vodné 
a stočné). 
 

Komunální služby 
 
Rozpočet původní:                        106 453 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:                      106 453 900,00 Kč 
Čerpání:                                        106 322 797,48 Kč 
% čerpání:                                                    99,9 
 
TSMPr 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-
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haus provedení komunálních služeb a správu, údrž-
bu, provozování a opravy zařízení, objektů a dalšího 
vyčleněného majetku města. Předmětem těchto čin-
ností byly veřejné plochy včetně mobiliáře, veřejná 
zeleň, DH, zimní údržba komunikací, VO, blokové 
čištění komunikací ve městě i v MČ, sběr psích 
exkrementů, systém nakládání s komunálním a ne-
bezpečným odpadem, park Michalov, Laguna a ska-
tepark, 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 komunálních služeb 
byly pracovníky TSMPr plněny ne vždy na dobré 
úrovni, v rámci kontrol docházelo občas ke zjištění 
nedostatků. Nebyly řešeny závažnější stížnosti ze 
strany občanů města. Případné požadavky na odstra-
ňování nedostatků zjištěných zaměstnanci odboru či 
občany byly operativně řešeny. 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 
 
Rozpočet původní:      620 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      693 400,00 Kč 
Čerpání:        583 442,80 Kč 
% čerpání:                   84,1 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� nákup odpadových nádob na bioodpad      
                                                             132 767,00 Kč 
� demolici přístřešku na odpadové nádoby                               

                                                       175 400,00 Kč 
� úklid objemných odpadů a bioodpadů z míst pro 

pytlový sběr                                   121 500,00 Kč 
� výstavbu kontejnerového stání, ul. Sokolská, 

Optická                                            74 600,00 Kč 
� rekonstrukci kontejnerového stání, ul. Kosmákova  
                                                               48 600,00 Kč 
 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
(EKO-KOM) 
 
Rozpočet původní:   5 000 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:   6 178 900,00 Kč  
Čerpání:                  2 814 451,50 Kč  
% čerpání:                45,5      
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� rekonstrukce kontejnerových stanovišť   

                                                    1 760 000,00 Kč                   
� PD na rekonstrukci a výstavbu kontejnerových 

stanovišť                                        301 000,00 Kč 
� nákup odpadových nádob na separaci         

                                                       177 000,00 Kč 
� stavbu přeložky, tř. 17. listopadu   170 619,00 Kč 
� zajištění atrakcí na DEN ZEMĚ      69 690,00 Kč 
� svoz papíru a kovů nad rámec smlouvy  

                                                       342 350,00 Kč 
 
 

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 
 

Rozpočet původní:      100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      100 000,00 Kč 
Čerpání:          99 479,00 Kč 
% čerpání:                99,5 
 
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:                7 977 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:              11 905 500,00 Kč 
Čerpání:                  9 611 428,96 Kč 
% čerpání:                80,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� kácení a ořezy dřevin                  2 950 662,00 Kč 
� frézování pařezů                            427 303,00 Kč 
� sečení nepředaných ploch              462 682,00 Kč 
� výsadbu cibulovin                          247 212,00 Kč 
� ztrátu z provozu veřejných WC     360 000,00 Kč 
� nákup květinových pyramid a osazení   

                                                       215 000,00 Kč 
� odchyt holubů                                218 800,00 Kč 
� nákup herbicidů                             111 998,00 Kč 
� opravy kašen (nám. Přerovského povstání, 

Michalov)                                       150 000,00 Kč 
� údržbu a opravy psího hřiště          118 000,00 Kč 
� deratizaci veřejných ploch a objektů v majetku 

města                                              110 462,40 Kč 
� nákup zavlažovacích vaků a chrániček stromů  

                                                         89 214,00 Kč 
� nákup košů a sáčků na psí exkrementy    

                                                         95 719,00 Kč 
Dále byla čerpána částka ve výši 3 150 000,00 Kč 
na správu a údržbu veřejné zeleně, kdy firma Kon-
vička, 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 pře-
devším o kosení travnatých ploch, sběr listí, ořez 
živých plotů, keřů, výsadby letniček aj. Další poža-
davky na údržbu zeleně, především kácení dřevin, 
náhradní výsadby, údržbu hřišť, likvidace DH, byly 
zajišťovány na základě objednávek, případně VŘ. 
Smluvní práce byly provedeny ve sjednaných termí-
nech a dobré 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.  
 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí  
 
Rozpočet původní:                0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        17 400,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
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Jednalo se o poskytnutí příspěvku na opravu čestného 
hrobu Jiřiny Haukové. Vzhledem k plnění smlouvy 
v roce 2020, byly finanční prostředky převedeny do 
rozpočtu na příští rok. 
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 520) 
 

LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené pů-
dy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy 
 

Rozpočet původní:                1 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              10 780 500,00 Kč 
Čerpání:     6 736 848,50 Kč 
% čerpání:                62,5 
 

Hrazeny byly výdaje za jarní zalesňování a strojní 
přípravu půdy (3 947 582,50 Kč), péči o novou 

výsadbu (1 082 603,00 Kč) a podzimní zalesňování 
(1 551 704,00 Kč). 
 

Opravy lesních cest LHC Přerov 2 
 

Rozpočet původní:   1 394 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      194 000,00 Kč 
Čerpání:        143 833,00 Kč 
% čerpání:                74,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány zejména naproti-
povodňová opatření lesních cest. 
 

Opevnění levého břehu na p. č. 633 v k. ú. Žeravice 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      361 900,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 

Akce bude realizována v roce 2020. 
 

Kontejner na mobilní protipovodňové hrazení 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      124 500,00 Kč 
Čerpání:        124 048,00 Kč 
% čerpání:                99,6 
 

Z finančních prostředků bylo hrazeno dovybavení 
kontejneru (včetně úpravy výsuvných plat) pro prvky 
mobilního protipovodňového hrazení. 
 

Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, 
Žeravice 
 
Rozpočet původní:   2 062 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2 062 500,00 Kč 
Čerpání:                            0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0   
 

Akce bude realizována v roce 2020. 
 

Aktualizace pasportu veřejného osvětlení 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 930 600,00 Kč 
Čerpání:                            0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0   

Na tuto akci bylo požádáno o dotaci, realizována bu-
de v roce 2020. 
 

Modernizace systému sběru odpadů 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        10 500 000,00 Kč 
Čerpání:                            0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0   
 

V roce 2019 bylo požádáno o dotaci na tuto akci. 
Její realizace je plánována na rok 2021. 
 

Náhradní výsadby včetně následné péče 
 

Rozpočet původní:   2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 544 500,00 Kč 
Čerpání:              3 193 811,15 Kč 
% čerpání:                90,1   
 

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci ná-
hradních výsadeb na území města Přerova (lokali-
zace U Rybníka, ul. Čechova, Velká Dlážka, Kopa-
niny, Sokolská, U Tenisu, Jižní čtvrť aj.) a v MČ 
(Lověšice, Vinary, Lýsky, Předmostí). 
 

 
 

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

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:          114 000,00 Kč 
Čerpání:        102 909,90 Kč 
% čerpání:                90,3   
 

Finanční prostředky byly čerpány na přebudování 
suchého poldru na poldr s mokřadem. 
 

Inventarizace stromů na území města 
 

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

Na tuto akci bylo požádáno o dotaci, realizována 
bude v roce 2020. 
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Oddělení bytové správy  
 

zajišťovalo správu a provoz majetku města. Jednalo 

se především o provádění údržby a oprav nemo-
vitostí – kapliček, úřadoven, hasičských zbrojnic, 
kulturních domů a dalších vybraných nemovitostí 

(např. Chemoprojekt, Chemik, zámek). Dále byly 

zajišťovány činnosti spojené s provozem a správou 
domovního majetku ve vlastnictví nebo spoluvlast-
nictví města. Jednalo se především o provádění 
údržby, oprav a správu bytového a nebytového majet-
ku. Z provozních výdajů to byla především úhrada 
výdajů za energie.  
Oddělení se spolupodílelo na správě polyfunkčního 
domu na nábřeží PFB s 31 bytovými jednotkami, 
který je ve spoluvlastnictví města a Bytového druž-
stva Přerov, na správě dalších cca 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.  
 

 
 
SPRAVOVANÝ MAJETEK K 31.12.2019:   
� bytové jednotky celkem                               1 413  

z toho dle kategorií bytů: 
- dostupné                                                     309 
- sociální                                              149 
- volné v prodaných domech a ostatní          611 
- zvláštního určení                                        344 

� nebytové prostory                                              75 
� uzavřené nájemní smlouvy na vitríny                 1 
 
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:                       63 886,18 Kč 
% plnění:                42,6 
 
Jednalo se o příjmy za vytápění Galerie města Přero-
va a přefakturaci vodného, stočného a srážkové vody 
za objekt TGM 8.  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      500 000,00 Kč 
Plnění:                    600 150,05 Kč 
% plnění:              120,0 
 

Položka zahrnuje přeúčtování energií od jednotlivých 
nájemců za užívání nebytových prostor města (škol-
ská zařízení, Chemoprojekt).  
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí (autobusové nádraží) 
 

Rozpočet původní:      540 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:      540 500,00 Kč 
Plnění:        532 557,40 Kč 
% plnění:              98,5 
 

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 nájemní smlouvy uzavřené 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 (zámek, TGM 8) 
 

Rozpočet původní:   1 284 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 284 000,00 Kč 
Plnění:                 1 284 121,00 Kč 
% plnění:              100,0 
 

Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 
na pronájem nebytových prostor v majetku města 
(zámek).  
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí  
 

Rozpočet původní:        44 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:        44 600,00 Kč 
Plnění:                      48 500,00 Kč 
% plnění:              108,7 
 

Položka zahrnuje jednorázové příjmy za pronájem 
kulturních domů a úřadoven. 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí (Teplo Přerov, a. s. / sport. zařízení) 
 

Rozpočet původní:   4 398 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:   4 398 400,00 Kč 
Plnění:     4 031 884,12 Kč 
% plnění:                 91,7 
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Jednalo se o příjmy z nájemních smluv uzavřených 
na pronájem nebytových prostor v majetku města 
(plavecký areál, koupaliště Penčice, zimní stadion). 
Příjmy nebyly naplněny z důvodu ukončení stávající 
nájemní smlouvy se společností Teplo Přerov, a. s. 
a uzavření nové se Sportovištěm Přerov, s. r. o. 
 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí  
 

Rozpočet původní:   3 450 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 450 000,00 Kč  
Plnění:     3 814 864,99 Kč 
% plnění:                110,6 
 

Položka zahrnuje příjmy z nájemních smluv na pro-
nájem nebytových prostor v majetku města a pro-
nájem plynárenských zařízení. 
 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové 
nádraží) 
 

Rozpočet původní:      540 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:      540 500,00 Kč 
Plnění:        532 557,40 Kč 
% plnění:                98,5 
 

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 
od společnosti ARRIVA MORAVA, a. s. 
 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, 
a. s. / sport. zařízení) 
 

Rozpočet původní:      519 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:      519 200,00 Kč 
Plnění:        965 281,85 Kč 
% plnění:              185,9 
 

Položka zahrnuje příjmy za pronájem movitých věcí 
v majetku města (plavecký areál Přerov, koupaliště 
Penčice a Zimní stadion Přerov). Přeplnění je z dů-
vodu ukončení stávající nájemní smlouvy se společ-
ností Teplo Přerov, a. s. a uzavření smlouvy nové se 
společností Sportoviště Přerov, s. r. o. 
 

Příjmy z pronájmu movitých věcí  
 

Rozpočet původní:      166 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:      166 900,00 Kč 
Plnění:          62 799,89 Kč 
% plnění:              37,6 
 

Jsou zde zahrnuty příjmy za pronájem movitých věcí 
od Pivovaru Zubr, a. s., Zařízení školního stravování, 
Střediska volného času Atlas a Bios, Speciální MŠ aj. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 

Rozpočet původní:    0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                 0,00 Kč 
Plnění:                    235 426,80 Kč 
% plnění:                     - 
 

Jednalo se o příjmy spojené s přefakturací vyúčtování 
energií a služeb v objektech města. 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (byty) 
 
Rozpočet původní:              27 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:               27 500 000,00 Kč 
Plnění:                     30 156 306,88 Kč 
% plnění:                              109,7 
 
Je zde zahrnuto vybrané nájemné z bytů a příjmy, 
které vznikly započtením přeplatků z vyúčtování 
služeb za rok 2018 na úhradu dluhů na nájemném 
z minulých období. Dne 28.02.2019 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 2018, tedy o 2,1 %, a to s účin-
ností od 01.05.2019. V bytech, kde byla aplikována 
inflační doložka, činilo od výše uvedeného data 
nájemné u standardních bytů 52,25 Kč/m2 a u bytů 
se sníženou kvalitou 47,01 Kč/m². U bytů obsazova-
ných formou VŘ je vyvolávací cena vždy stanovena 
v minimální výši 50 Kč/m2.  
 

 
 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (nebytové prostory)  
 
Rozpočet původní:     2 100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    2 100 000,00 Kč 
Plnění:        2 262 859,81 Kč 
% plnění:                               107,8 
 
Jednalo se o vybrané nájemné z nebytových prostor 
a dále o příjmy, kdy byly započteny přeplatky z vy-
účtování služeb za rok 2018 na úhradu dluhů na 
nájemném z minulých období.  
 

Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich 
částí (DPS)  
 
Rozpočet původní:     3 200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    3 200 000,00 Kč 
Plnění:       3 979 195,72 Kč 
% plnění:                 124,3 
 
Jednalo se o vybrané nájemné z bytů v DPS a příjmy, 
kdy byly započteny přeplatky z vyúčtování služeb za 
rok 2018 na úhradu dluhů na nájemném z minulých 
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období. U bytů v DPS závisí plnění příjmů na množ-
ství uzavřených nových nájemních smluv k bytům, 
které byly doposud pronajaty za původní nájemné 
(19 až 20 Kč/m2). V případě nově uzavřené nájemní 
smlouvy činilo nájemné 37,40 Kč/m2.   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy 
na služby spojené s bydlením a nájmem) 
 
Rozpočet původní:                21 600 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:               22 851 100,00 Kč 
Plnění:                  24 939 762,06 Kč 
% plnění:                 109,1 
 
V této částce jsou zahrnuty zejména vybrané zálohy 
na služby poskytované v souvislosti s nájmem bytů, 
nebytových prostor a bytů v DPS. Jedná se o vybrané 
zálohy od nájemců za teplo, vodu včetně stočného, 
poplatek za odvod dešťových vod, elektřinu, plyn 
a ostatní služby (výtahy, komíny apod.).  
Ceny služeb se rozúčtovávají na jednotlivé nájemce 
vždy jednou za rok. Rozúčtování služeb upravuje 
zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé 
otázky související s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, 
nedohodnou-li se pronajímatel a nadpoloviční většina 
nájemců v domě jinak.  
Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných 
s užíváním bytu se stanoví jako 1/12 předpoklá-
daných ročních nákladů a dle počtu osob hlášených 
v bytě, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel 
jinak, např. podle posledního zúčtovacího období, 
nebo z ceny odvozené z předpokládaných cen běž-
ného roku, pokud některé služby v uplynulém období 
nebyly placeny nebo poskytovány. Pronajímatel má 
právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře 
odpovídající změně ceny služby nebo z dalších 
oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo 
kvality služby, změny v počtu osob v bytě. 
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.  
 
Přijaté pojistné náhrady 
 
Rozpočet původní:                              300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   312 400,00 Kč 
Plnění:                     206 427,00 Kč 
% plnění:                             66,1  
 
Jsou zde zahrnuty příjmy ze škodních událostí. Nižší 
plnění je způsobeno tím, že v roce 2019 bylo řešeno 
méně škodních událostí způsobených dopravními 
nehodami. Celkem bylo řešeno 14 škodních událostí, 
z nichž část byla způsobena dopravními nehodami, 
ostatní se týkaly např. vodovodní škody v objektu 
Chemoprojektu, posprejované fasády kiosku U Krá-
líčka v Michalově, poškozeného elektrického rozva-
děče, plotu v Dluhonicích, či vozidla MMPr. 

Výdajová část rozpočtu 
 
Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:      110 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        85 500,00 Kč 
Čerpání:          45 686,70 Kč 
% čerpání:                53,4 
 

Finanční prostředky byly čerpány na dodání a montáž 

klimatizace do místnosti řidičů (24 537,50 Kč) a vý-
robu 50 ks příček na 5 laviček (21 149,20 Kč) 
 

Mateřské školy 
 

Rozpočet původní:      167 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 031 300,00 Kč 
Čerpání:                     976 487,68 Kč 
% čerpání:                94,7 
 

Finanční prostředky byly čerpány na: 
� MŠ Lešetínská, oprava havárie kanalizace   

    412 914,92 Kč 
� MŠ Kouřilkova, oprava elektroinstalace v prá-

delně                                               255 344,00 Kč 
� MŠ U tenisu, oprava kanalizace    109 081,00 Kč 
� MŠ Čekyně, oprava brány               28 798,00 Kč 
� MŠ Újezdec 

- PD na odstranění přístavku z důvodu prasklin  
                                                               77 109,49 Kč 

- zpracování statického posouzení  35 000,00 Kč 
 

Základní školy 
 
Rozpočet původní:      167 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:        17 200,00 Kč 
Čerpání:                       15 125,00 Kč 
% čerpání:                87,9 
 

Finanční prostředky byly čerpány na sečení trávy na 
hřišti ZŠ Za mlýnem. 
 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historického povědomí 
(kaple, sochy, čestné hroby aj.) 
 

Rozpočet původní:      107 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      169 300,00 Kč 
Čerpání:          99 082,76 Kč 
% čerpání:                49,7 
 

Mimo záloh na vodné, stočné, plyn a elektrickou 
energii v kaplích bylo hrazeno vymalování kaple 
(49 563 Kč), servis zařízení pro elektrický pohon 
zvonu (2 135 Kč) a nátěr oken a dveří (8 000 Kč). 
Vše v kapli v Újezdci. 
 

Zachování a obnova kulturních památek (MD, 
zámek) 
 
Rozpočet původní:      795 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      887 600,00 Kč 
Čerpání:        822 215,97 Kč 
% čerpání:                92,6 
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Zámek 
Hrazeny byly zálohy na elektrickou energii, teplo 
a srážkovou vodu. Dále byla financována: 
� renovace dřevěných dveří a zárubní 299 839,21 Kč 
� renovace bukových parket       43 742,00 Kč 
� renovace dveří        69 938,00 Kč 
� oprava omítek zídky Galerie       20 553,00 Kč 
� výměna střešní krytiny                     18 665,00 Kč 
� oprava střechy                            11 860,18 Kč 
 

TGM 8 
Finanční prostředky ve výši 12 656,60 Kč byly 
čerpány na opravu svodů a výměnu 2 čistících kusů 
na svodech Městského domu (MD). 
 

Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 
 

Rozpočet původní:      320 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      993 700,00 Kč 
Čerpání:        209 221,05 Kč 
% čerpání:                21,1 
 

Finanční prostředky byly využity na úhrady záloh na 
energie v KD (elektřina, teplo, plyn), vodné a stočné 
a revize hromosvodů. Dále byly hrazeny tyto výdaje:  
  

Kulturní dům (KD)Vinary  
� vlhkostní průzkum                           23 716,00 Kč 
 

Dělnický dům Lověšice 
� oprava odpadů                                 73 795,48 Kč 
� el. revize včetně odstranění závad   14 823,00 Kč 
� svoz komunálního odpadu                 1 042,00 Kč 
 

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 
 

Rozpočet původní:      400 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3 119 300,00 Kč 
Čerpání:                  2 838 000,34 Kč 
% čerpání:                91,0 
 

Finanční prostředky byly použity na úhradu DPH 
z převodu věcí movitých (738 587 Kč). Dále byly 
realizovány tyto výdaje:  
 

Zimní stadion 
� oprava havárie kompresoru strojovny chlazení  
                                      333 012,00 Kč 
� odstranění reklamního baneru vč. nástřiku barvou   
                                                               60 720,00 Kč 
� oprava zastřešení pergoly nad hlavním vstupem  

                                                          8 356,00 Kč 
� oprava střechy z důvodu zatékání    28 419,00 Kč 
� malování vnitřních prostor hotelu po zatečení    
                                                               11 879,00 Kč 
� statické posouzení střešní konstrukce hotelu po 

zatečení                                            13 000,00 Kč 
� oprava držáku nože na rolbě OKAY  9 802,00 Kč 
 

Plavecký areál 
� oprava havarijního stavu venkovního bazénu  
                                                          1 054 925,19 Kč 
� oprava hlavního rozvaděče z důvodu havárie – 

vyhoření                                           71 438,00 Kč 
� nákup časomíry                              263 500,00 Kč 

 
 

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 
(Sportoviště Přerov, s. r. o.) 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:              13 579 000,00 Kč 
Čerpání:                13 577 840,00 Kč 
% čerpání:               100,0 
 

Finanční prostředky byly čerpány od 01.05.2019 na 
poskytování příspěvku na základě uzavřené Smlouvy 
o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 
 

Nebytové hospodářství  
 

Rozpočet původní:   9 247 900,00 Kč 
Rozpočet upravený:              10 759 200,00 Kč 
Čerpání:     8 171 494,90 Kč 
% čerpání:                75,9 
 

Bylo hrazeno vodné a stočné, teplo, plyn, el. energie, 
revize, opravy hasicích přístrojů a svoz komunálního 
odpadu. Dále byly realizovány např. tyto výdaje:  
� ZŠ Předmostí, výměna oken v 1. NP staré školy   
                                                             476 307,00 Kč 
� U komára, oprava kanalizační přípojky restaurace 

                                                       177 807,00 Kč  
� MŠ U Bečvy 2, výměna elektroinstalace výtahu 

                     167 439,80 Kč 
� Dvořákova ul., oprava elektroinstalace garáží 
                                                               83 338,75 Kč 
� úřadovna Čekyně, oprava omítek a výmalba 
                                    82 280,00 Kč 
� Atlas a Bios, natěračské práce         71 916,00 Kč  
� nám. TGM, oprava havárie propadu dlažby na 

kanalizační přípojce                         49 646,00 Kč 
� MŠ Máchova 14 – pracoviště Sokolská 26, 

malování                      58 678,00 Kč 
� Azylový dům, oprava havárie kanalizace  

                                                         68 253,00 Kč 
� Městské jesle, oprava elektroinstalace ordinace  
                                                               47 203,31 Kč 
� Máchova 3, oprava topení               19 753,25 Kč 
� úřadovna Újezdec, přívod pro podružný rozvaděč     
                                                               20 422,02 Kč 
MŠ Sokolská 26 
� kácení stromů                                  20 448,00 Kč 
� oprava oplocení vč. branky              26 293,00 Kč 
 

U Bečvy 1 
� oprava oplocení                               21 425,90 Kč 
� odstranění psího vína                       18 879,63 Kč 
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bývalá MŠ Žeravice 
� výměna kotle                                 102 487,00 Kč 
� osazení termostatických radiátorových ventilů 
                                                             186 025,40 Kč 
VŠLG Palackého 25 
� oprava oplocení                               21 635,41 Kč 
� oprava zatékání na balkoně             16 059,12 Kč 
 

úřadovna Lýsky 
� výměna plynového kotle               119 915,84 Kč 
� výměna oplocení                           114 520,69 Kč 
� oprava elektroinstalace v pergole    60 021,32 Kč 
� bourání zídky                                109 332,00 Kč 
 
 

Čechova 43 
� zabezpečení přístupových míst          9 982,50 Kč 
� úhrada srážkové vody                        7 038,00 Kč 
� úhrada elektrické energie                   2 459,00 Kč 
 

Chemik 
� úhrada vodného a stočného, tepla, elektrické ener-

gie, demontáž 2 ks vodoměrů        239 000,00 Kč 
 

Chemoprojekt  
� oprava rozvaděče ve sklepních prostorách a vý-

měna ventilů k pisoárům                  21 189,00 Kč 
� úhrada mezd na základě dohod o provedení prá-

ce, vodné, stočné, teplo, el. energie, revize EZS, 
střežení a úklid objektu               1 442 850,49 Kč  

 

Strojař 
� zabezpečení přístupových míst        19 965,00 Kč 
� zabezpečení rozbitého sklepního okna a balkono-

vých dveří                                          2 266,00 Kč 
� opravy EZS                                        2 251,00 Kč 
 
Pohřebnictví 
 

Rozpočet původní:        50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      130 100,00 Kč 
Čerpání:          67 216,57 Kč 
% čerpání:                51,7 
 

Hrazeny byly zejména tyto výdaje:  
 

městský hřbitov Přerov 
� oprava střechy po zatečení                 2 876,00 Kč 
� výměna žlabu, kotlíku a svod. roury  2 731,00 Kč 
� výměna plyn. kotle v obřadní síni   52 070,00 Kč 
 

hřbitov Lověšice, Čekyně  
� oprava žlabů v márnici včetně čištění 6 540,00 Kč 
 

hřbitov Čekyně  
� výměna 10 m okapového žlabu         1 597,00 Kč 
 

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov) 
 

Rozpočet původní:      495 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      649 800,00 Kč 
Čerpání:        419 999,50 Kč 
% čerpání:                64,6 
 

Hrazena byla elektrická energie, plyn, srážková voda, 
vodné a stočné, dílenský servis hasicích přístrojů 
a revize EZS. Dále byly realizovány tyto práce:  

 

SDH Přerov, Šířava 21 
� montáž kuchyňské linky                  35 816,00 Kč 
� malování schodiště                     16 200,00 Kč 
� oprava garážových vrat         9 359,12 Kč 
� oprava plynovodu a výměna expanzní nádoby                        

                                                        7 061,56 Kč 
SDH Újezdec 
� výměna vrat                                     79 999,15 Kč 
� oprava elektroinstalace                    17 016,96 Kč 
 

SDH Čekyně 
� oprava elektrického topení                4 192,65 Kč 
 
Bytové hospodářství  
 
Rozpočet původní:               27 505 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:              34 402 500,00 Kč 
Čerpání:                32 566 165,80 Kč 
% čerpání:                             94,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány například na:  
 

Na hrázi 
� 24, 26, 28, 30, PD na celkovou opravu elektroin-

stalace společných prostor               23 595,00 Kč 
� 28, byt č. 7, výměna plynového kotle s ohřevem 

teplé vody                                        56 140,00 Kč 
� 34, realizace keramického soklu schodiště a vstup   
                                                               49 049,05 Kč 
� výměna sklepních oken a montáž mříží 
                                                               37 677,45 Kč 
� sanační omítky v suterénu               89 452,55 Kč 
 

Komenského 54 
� sanační omítky a dlažba ve společných částech 

suterénu                                          108 731,35 Kč  
� výměna vstupních dveří do bezbariérového bytu 

z ulice                                               36 360,00 Kč 
� byt č. 5, oprava elektroinstalace      57 308,82 Kč 
� byt č. 5, oprava WC a předsíně        49 877,00 Kč 
 

Kratochvílova   
� 14, byt č. 9, oprava koupelny a kuchyňského 

koutu                                                94 975,05 Kč 
� 14, byt č. 9, oprava elektroinstal.     42 176,25 Kč 
� 14, byt č. 9, výměna PVC                30 090,00 Kč 
� 14, provedení keramického soklu schodiště    

     49 737,24 Kč    
� 14, malování společných prostor     38 450,00 Kč 
� 20, oprava fasády přízemí domu    299 569,25 Kč 
� 20, byt č. 12, oprava podlahy           44 039,00 Kč 
� 20, oprava vstupní podesty a zádveří 22 388,20 Kč 
� 22, byt č. 5, celková oprava elektroinstalace     
                                                               51 858,10 Kč 
Jižní čtvrť  
� I/22, byt č. 5, oprava bytu před jeho přidělením 
                                                               28 684,00 Kč 
� I/24, byt č. 7, 8, výměna 15 ks střešních oken 

v půdních vestavbách                     338 688,00 Kč 
� I/26, byt č. 7, výměna plyn. kotle    55 609,00 Kč 
� I/28, oprava vlezu do CO krytu       25 161,20 Kč 
� I/31, byt č. 8, výměna plyn. kotle   57 001,00 Kč 
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� II/7, byt č. 8, výměna plyn. topidel  46 316,25 Kč 
� II/13, byt č. 1, výroba a montáž kuchyňské linky   
                                                               25 185,00 Kč 
� II/13, opravy bytů                            24 059,15 Kč 
� II/13, byt č. 5, stavební práce           33 306,30 Kč 
� II/13, byt č. 39, výměna podlahy     37 555,55 Kč 
� III/4, 5, PD na celkovou opravu elektroinstalace 

společných prostor                           18 150,00 Kč 
 

B. Němcové 15 
� malířské práce, malování společných prostor,     

nátěr zábradlí                                   42 435,00 Kč 
� plynoinstalační práce                       48 080,35 Kč 
 

Kojetínská 2309/5 
� výměna suterénních rozvodů kanalizace 
                                                               51 989,20 Kč 
� oprava prasklé stoupačky                 20 303,25 Kč 
� byt č. 3, vložkování komína            15 237,50 Kč 
� byt č. 3, výměna topidel a ohřívače vody    

    39 946,00 Kč 
Kojetínská  
� 22, oprava havarijního stavu střechy vč. výztuhy 
      uhnilého trámu                                 48 185,00 Kč 
� 22, byt č. 5, opravy pro tréninkový byt  
                                                               32 275,00 Kč  
� 24, 26, oprava poškozené střešní krytiny včetně 

výměny uhnilého trámu                   46 000,00 Kč 
� 26, 28,  odstranění  holubího  trusu  a  vyklizení  
      sklepních prostor                              45 593,00 Kč 
� 36, byt č. 3, opravy pro krizový byt 50 335,00 Kč 
 

Gen. Štefánika 4 
� oprava nadezdívky na fasádě           24 200,00 Kč 
� byt č. 10, výměna topidel a ohřívače vody      
                                                               28 078,40 Kč 
� byt č. 10, stavební opravy                51 501,78 Kč 
 

Nám. Fr. Rasche  
� 3, výměna plynového ohřívače a plyn. topidla 

v koupelně                                        35 400,45 Kč 
� 5, byt č. 4, výměna topidel a ohřívače vody    
                                                               24 724,00 Kč  
� 7, byt č. 2 – stavební opravy          182 903,93 Kč 
� 7, byt č. 20, stavební opravy            80 108,77 Kč 
 

 
Denisova 12 
� oprava bytu č. 17 po dlužníkovi      43 884,00 Kč 
 

Žerotínovo nám. 44 
� byt č. 3, dodávka a montáž ústředního plynového  

vytápění                                         165 475,00 Kč 
 

Seifertova 21, 
� byt č. 11, výměna plynového kotle  63 371,90 Kč 
 

Husova 9 
� byt č. 2, stavební opravy bytu          63 820,69 Kč 
� byt č. 2, malířské práce                    22 249,00 Kč 
 

Dále byly hrazeny opravy malého rozsahu, výměny 
zařizovacích předmětů, výdaje za odstraňování ha-
várií, zajištění volných bytů, aktuální 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, dveří, revize a opravy 
požárních zařízení a hasicích přístrojů, deratizace, 
údržba zeleně, příspěvek do fondu oprav, úklidy, aj. 
 

 
 
Nebytové hospodářství    
 
Rozpočet původní:     4 327 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   5 507 000,00 Kč 
Čerpání:                  3 823 676,09 Kč 
% čerpání:                            69,4 
 
Finanční prostředky byly čerpány především na:  
 

Kratochvílova  
� 20, výměna výloh a dveří              445 387,24 Kč 
� 14, zazdění okna, stavební úpravy   57 479,93 Kč  
 

Jateční 26  
� výměna oken a vstupních dveří     321 778,00 Kč 
� celková oprava elektroinstalace       47 069,00 Kč 
� malířské a natěračské práce             29 970,00 Kč 
 

Klivarova 
� 3, výměna výlohy a dveří              100 346,70 Kč  
� 1, výměna dveří vč. nadsvětlíku z dvorní strany     
                                                               35 509,70 Kč 
Kozlovská 4 
� výměna dveří vč. nadsvětlíku z dvorní strany    
                                                               78 818,70 Kč 
Kojetínská 36 
� celková oprava sociálního zařízení  39 790,00 Kč 
 

Palackého 1 
� oprava terasového soklu domu        35 958,00 Kč 
 

Nám. Svobody 4 
� výměna dveří do dvora                    31 796,35 Kč 
 

Dále byly prováděny zednické opravy, opravy vodo-
instalací, zámečnické a klempířské práce, údržba 
malého rozsahu a také byly hrazeny energie. 
 

Domovy pro seniory 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      613 300,00 Kč 
Čerpání:                     506 276,22 Kč 
% čerpání:                             82,5 
 

Hrazen byl nákup konvektomatu, vodních lázní, kotle 
a myčky černého nádobí.  
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Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení  
 

Rozpočet původní:   7 029 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                9 103 800,00 Kč 
Čerpání:                    8 392 908,23 Kč 
% čerpání:                  92,2 
 

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 
� byt č. 18, celková oprava koupelny a kuchyňského 

koutu                                              103 367,75 Kč 
� byt č. 5, oprava krizového bytu       90 423,65 Kč  
� byt č. 13 a 15, výměna podlahové krytiny PVC                           

                                                         37 311,00 Kč 
Fügnerova 1 
� oprava dlažby terasy                        38 633,10 Kč   
� revize a kontrola zabezpečovacího el. požárního 

systému                                           10 344,00 Kč 
 

Trávník 1 
� výměna vstupních dveří do domu  57 370,97 Kč  
� byt č. 45, 49 a 52 

- výměna kuchyňských linek           49 852,50 Kč 
- výměna podlahové krytiny PVC   48 165,00 Kč  

� nový el. přívod k 6 bytům                32 920,33 Kč 
 

Tyršova 68 
� vybudování WC v suterénu pro imobilní nájemce  
                                                             207 424,35 Kč 
� byt č. 22, vyzdění bytového jádra  161 676,00 Kč 
 

U Strhance 13 
� sanační omítky a difuzní lišty v suterénu         

                                                    113 395,75 Kč 
U Žebračky 18 
� byt č. 96, výměna vany za sprchový kout, obkla-

dy, dlažba                                         40 266,00 Kč  
� byt č. 10, rekonstrukce koupelny a kuchyně 
                                                               88 547,00 Kč 
� výroba a montáž nové pergoly         99 130,00 Kč 
 

Jižní čtvrť I/25 
� výměna zvonkového tabla               26 335,00 Kč 
 

více domů 
� U Strhance 13 a Na hrázi 32, výroba a montáž 

mříží do sklepních oken                   74 710,90 Kč 
� Mervartova 9, U Strhance 13 a Na hrázi 32, 

údržba zeleně zahrad                       41 250,00 Kč 
� Fügnerova 1, Mervartova 9, opravy výtahů       

                                    51 115,20 Kč 
Dále byly prováděny menší zednické, vodoinstalační 
a zámečnické práce, revize požárních zařízení, derati-
zace, údržba malého rozsahu a byly hrazeny energie. 
 

Finanční vypořádání minulých let 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      108 300,00 Kč 
Čerpání:                    108 295,00 Kč 
% čerpání:                              100,0 

Byla realizována vratka dotace poskytnuté od 
Ministerstva průmyslu a obchodu na akci „Aktua-
lizace pasportu veřejného osvětlení“.  
 

Pojištění funkčně nespecifikované 
 

Rozpočet původní:   6 930 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   6 930 000,00 Kč 
Čerpání:                 6 908 303,00 Kč 
% čerpání:                              99,7 
 

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění 
majetku města včetně spolupojištěných subjektů na 
základě uzavřených pojistných smluv, havarijní po-
jištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidel a odpověd-
nosti za škodu, pojištění lesních porostů, pojištění 
hospodářských zvířat. Hrazeny byly spoluúčasti 
v důsledku škod způsobených na majetku občanů.  
 

Akce 300 – 500 tis. Kč (ORJ 510) 
 

Infotabule na autobusovém nádraží 
 
Rozpočet původní:      500 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      545 000,00 Kč 
Čerpání:        449 000,00 Kč 
% čerpání:                 82,4 
 
Finanční prostředky byly čerpány na nákup 2 ks 
informačních tabulí. 
 

 
 

Odbourání přístavby a oprava stropu, MŠ Újezdec 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:      550 000,00 Kč 
Čerpání:          38 584,48 Kč 
% čerpání:                   7,0 
 

Hrazena byla technická pomoc při řešení problema-
tiky poruch stropu nad 2. NP MŠ Přerov – Újezdec 
a dopracování PD na výzvu stavebního úřadu. 
 

Instalace klimatizace, Mervartův sál 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:      499 500,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 
 

V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo, akce 
bude realizována v roce 2020. 
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Pořízení parních vyvíječů na bazén 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:      578 000,00 Kč 
Čerpání:        476 900,00 Kč 
% čerpání:                   82,5 
 
Jednalo se o nákup parních vyvíječů na bazén. 
 

Částečná výměna oken, stará škola v Předmostí 
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      500 000,00 Kč 
Čerpání:        476 306,82 Kč 
% čerpání:                   95,3 
 

Finanční prostředky byly čerpány na výměnu oken 
v 2. NP v objektu staré ZŠ Předmostí. 
 

Projektové dokumentace (bytová správa) 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:      358 000,00 Kč 
Čerpání:          52 030,00 Kč 
% čerpání:                   14,5 
 

Finanční prostředky byly čerpány na PD k akci 
„Oprava střechy, hotel u zimního stadionu“. 
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 510) 
 

Oprava střechy zimního stadionu 
 

Rozpočet původní:  2 700 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:  3 700 000,00 Kč 
Čerpání:                  0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 
 
Finanční prostředky nebyly čerpány, byly převedeny 
do roku 2020. Akci bude realizovat odbor řízení 
projektů a investic. 
 

Výměna výtahu v Plaveckém areálu 
 

Rozpočet původní:      600 000,00 Kč  
Rozpočet upravený:      600 000,00 Kč 
Čerpání:        453 000,00 Kč 
% čerpání:                   75,5 
 

Na základě revizní zprávy byla provedena demontáž 
starého výtahu SG 500 kg a provedena montáž nové 
plošiny NHNP 500 kg včetně stavební úpravy šachty 
a dodání a montáže nového rozvaděče. 
 

Oprava střechy a elektroinstalace v budově Jasín-
kova 4 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:      924 700,00 Kč 
Čerpání:        866 082,45 Kč 
% čerpání:                   93,7 
 

Stávající polyuretanová střecha byla odstraněna, 
bylo provedeno zateplení střechy, položení nové 
střešní krytiny včetně hromosvodu. 

Oprava elektroinstalace Sokolská 26 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:   1 178 000,00 Kč  
Čerpání:     1 177 889,02 Kč  
% čerpání:                  100,0 
 

Byla provedena nová elektrická instalace, která byla 
rozdělena včetně rozvaděčů s podružným měřením, 
a to z důvodu přesného měření odběru elektrické 
energie jednotlivými nájemci. 
 

Výměna oken a dveří v budově Sokolská 26 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:   1 201 000,00 Kč  
Čerpání:     1 101 010,21 Kč 
% čerpání:                  91,7 
 
Stávající dřevěná okna a dveře byly demontovány 
a byla provedena dodávka a montáž nových plasto-
vých oken a dveří stejných rozměrů a členění včetně 
zednických zaprávek a malování.  
 

Oprava kanalizace – restaurace Michalov 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč  
Rozpočet upravený:   2 124 300,00 Kč  
Čerpání:     1 727 738,08 Kč  
% čerpání:                  81,3 
 
Na základě kamerového průzkumu bylo zjištěno, že 
kanalizační přípojka je propadlá, proto byla nutná 
její oprava a to v délce trasy 179 m. V lomech trasy 
byly osazeny nové kontrolní šachty. Nová trasa 
kopíruje původní, včetně napojení na místní kana-
lizaci. Do trasy je napojena i stávající silniční vpusť, 
která byla vyměněna a přepojena na nový rozvod. 
 
 

 
 
Výměna oken v objektu úřadovny, Henčlov 
 
Rozpočet původní:                0,00 Kč  
Rozpočet upravený:     600 000,00 Kč  
Čerpání:       556 364,05 Kč 
% čerpání:               92,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na demontáž stáva-
jících dřevěných oken a montáž nových plastových 
oken stejných rozměrů a členění včetně zednických 
zaprávek a malování. 



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 
 

– 80 –

Akce 300 – 500 tis. Kč (540) 
 
Výměna rozvodů vody včetně opravy koupelen, 
B. Němcové 15 
 
Rozpočet původní:        500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 300 000,00 Kč 
Čerpání:                                  0,00 Kč 
% čerpání:                                 0,0  
 
V roce 2019 byla zakázka vysoutěžena, realizována 
bude v roce 2020. 
 
Výměna výloh KIS Přerov, Kratochvílova 14 
 
Rozpočet původní:        350 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       350 000,00 Kč 
Čerpání:                                  0,00 Kč 
% čerpání:                                 0,0  
 
Bylo zajištěno závazné stanovisko památkové péče. 
Akce byla v roce 2019 pozastavena z důvodů jednání 
o majetkovém řešení pasáže.   
 
Výměna dveří a výloh, Kratochvílova 22 
 
Rozpočet původní:        480 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       574 000,00 Kč 
Čerpání:                                  0,00 Kč 
% čerpání:                                 0,0  
 
U akce bylo zajištěno závazné stanovisko o způsobu 
provedení opravy a následně z důvodu rozšíření sta-
vebních úprav zajištění navýšení finančních pro-
středků. Po VŘ byla uzavřena smlouva o dílo. Reali-
zace díla bude v termínu do 31.05.2020.   
 
Výměna výloh, Kratochvílova 14 (pasáž) 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:       564 000,00 Kč 
Čerpání:                                    0,00 Kč 
% čerpání:                                  0,0  
 
Jedná se o výměnu výloh a vstupních dveří u neby-
tového prostoru domu (pasáž). Bylo zajištěno závaz-
né stanovisko památkové péče, akce však byla v roce 
2019 pozastavena z důvodů jednání o majetkovém 
řešení pasáže.   
 
Rekonstrukce bytových jader, DPS Tyršova 68 
 
Rozpočet původní:        460 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       460 000,00 Kč 
Čerpání:                                               445 678,10 Kč 
% čerpání:                                 96,9  
 
Akce byla realizována postupně v průběhu II. polo-
letí, kdy bylo zrekonstruováno 6 bytových jader ve 
volných bytech v domě s pečovatelskou službou 
(DPS), konkrétně se jednalo o výměnu sprchových 
vaniček, baterií, umývadel, WC mís a dlažby, násled-
ně byl proveden nástřik celého bytového jádra.  

Oprava kuchyňských koutů, bytových jader 
a elektroinstalace bytů, Na hrázi 32, U Strhance 
13, Trávník 1 
 
Rozpočet původní:        420 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       420 000,00 Kč 
Čerpání:                                               401 734,14 Kč 
% čerpání:                                 95,7  
 
Akce byla realizována u volných bytů v DPS. Byla 
provedena celková oprava elektroinstalace v bytech, 
oprava kuchyňských koutů spočívající v úpravě 
vodoinstalace, provedení nových obkladů, výměny 
kuchyňské linky a opravy bytových jader, kdy byly 
provedeny nové obklady a dlažby, instalace sprchové 
vaničky včetně hydroizolace, výměny zařizovacích 
předmětů a práce související.  
 
Projektové dokumentace (bytová správa) 
 
Rozpočet původní:      800 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      442 000,00 Kč 
Čerpání:         331 540,00 Kč 
% čerpání:                75,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na PD na:  
� zateplení stěny domu – Kopaniny 8, 10, 12 a 14, 

včetně odstranění balkonů            117 370,00 Kč 
� celkovou rekonstrukci domu Jižní čtvrť III/1, 2, 3 
                                                             214 170,00 Kč 
 
Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 540) 
 
Výměna ležaté kanalizace, Jižní čtvrť II/6 - 9 
 
Rozpočet původní:        760 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       760 000,00 Kč 
Čerpání:                                    0,00 Kč 
% čerpání:                                  0,0  
 
V roce 2019 proběhlo výběrové řízení, akce bude 
realizována v roce 2020. 
 
Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří, 
Denisova 10, 12 
 
Rozpočet původní:                  1 480 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                         1 480 000,00 Kč 
Čerpání:                                    0,00 Kč 
% čerpání:                                   0,0  
 
V roce 2019 proběhlo výběrové řízení, akce bude 
realizována v roce 2020. 
 
Oprava elektroinstalace společných prostor u více 
bytových domů 
 
Rozpočet původní:    3 909 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   4 109 000,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                               0,0  
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U akce byla zajištěna prováděcí PD pro VŘ a reali-
zaci. Vzhledem k tomu, že rozpočet akce byl vyšší 
než plánovaná finanční částka, bylo požádáno o na-
výšení finančních prostředků. Akce bude realizovaná 
v roce 2020. Jedná se o původní, špatný stav elektro-
instalace v domech. Dojde k celkové opravě elektro-
instalace společných prostor domu včetně nových el. 
rozvaděčů, zednických prací a prací souvisejících 
k odstranění závady.  
 
Výměna bezbariérových plošin, Jižní čtvrť II/5 
a 13 
 

Rozpočet původní:     1 380 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:       580 000,00 Kč 
Čerpání:                                    0,00 Kč 
% čerpání:                                   0,0  
 
Akce byla vysoutěžena v listopadu 2019, zahájení 
prací dle smlouvy o dílo nejpozději do 30.09.2020. 
 
Oprava elektroinstalace společných prostor u více 
bytových domů – Na Hrázi 34 a Kratochvílova 20     
 

Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 588 000,00 Kč 
Čerpání:                      1 587 034,73 Kč 
% čerpání:                                99,9  
 
Finanční prostředky byly použity na úhradu oprav 
elektroinstalace společných prostor včetně nových 
elektrorozvaděčů, zednických prací a prací souvi-
sejících s bytovými domy Na hrázi 34 a Kratoch-
vílova 20 (uliční a dvorní trakt). Akce byla soutěžena 
a dne 22.03.2019 uzavřena smlouva o dílo. Dne 
30.04.2019 byla zahájena realizace díla, práce pak 
byly ukončeny 27.07.2019. Uvedenými opravami 
elektroinstalace došlo k odstranění závad a splnění 
podmínek ČEZ, a. s.  
 

Oprava balkónů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. 
Rasche 3 a Kojetínská 5 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 635 700,00 Kč 
Čerpání:                      1 589 771,98 Kč 
% čerpání:                   97,2  
 
Došlo k demolici stávajících a výstavbě nových bal-
konů v bytových domech. Byla provedena kompletní 
rekonstrukce balonových desek, oplechování, včetně 
zábradlí. 
 

Výměna oken pavlačí – Gen. Štefánika 7 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    1 393 500,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč 
% čerpání:                       0,0 
 
V roce 2019 proběhlo výběrové řízení, akce bude 
realizována v roce 2020. 
 
 

Denisova 6, 8 – výměna oken a dveří z uliční 
strany 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      690 000,00 Kč 
Čerpání:         690 000,00 Kč 
% čerpání:                   100,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na výměnu oken 
z uliční strany domu a vstupních dveří do domu. 
 

Opravy volných bytů u více domů 2018 
 
Rozpočet původní:                  0,00 Kč 
Rozpočet upravený:    3 169 000,00 Kč 
Čerpání:       3 168 168,24 Kč 
% čerpání:                    100,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na opravu 7 byto-
vých jednotek v bytových domech v Přerově, tj. 
rekonstrukce z důvodů dožitého vybavení a zařízení 
cca po 50 letech. Oprava zahrnovala kompletní re-
konstrukci elektroinstalace, vytápění, podlah, kou-
pelen, včetně kompletního malování a závěrečného 
úklidu.  
 

Aktualizace územní energetické koncepce 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:       318 300,00 Kč 
Čerpání:                     0,00 Kč 
% čerpání:                       0,0          
 
Smlouva byla uzavřena na zpracování územní ener-
getické koncepce města Přerova a MČ. Dílo je rozdě-
leno do 2 etap (analytická a návrhová část). Částečná 
úhrada dle smlouvy proběhla v prosinci 2018 za tzv. 
analytickou část, termín odevzdání návrhové části 
byl, schválením dodatků č. 1 a 2, odložen na termín 
do 31.03.2020.  
 
Oprava šesti bytových jader, DPS Trávník 1 
 
Rozpočet původní:    1 200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 200 000,00 Kč 
Čerpání:         985 736,30 Kč 
% čerpání:                     82,1          
 
Hrazeny byly výdaje v souvislosti s opravami šesti 
bytových jader, tj. sociálního zařízení (WC, koupel-
ny), kuchyňského koutu spočívající v provedení vy-
zdění příček, hydroizolace, osazení sprchových vani-
ček, nových obkladů, dlažby, omítek, maleb, výměny 

zařizovacích předmětů a opravě elektroinstalace. 
 
DPS U Žebračky 18 – výměna rozvodů vody 
a zařizovacích předmětů 
 
Rozpočet původní:                   0,00 Kč 
Rozpočet upravený:       546 800,00 Kč 
Čerpání:          546 703,00 Kč 
% čerpání:                   100,0 
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Finanční prostředky byly čerpány na výměnu vodo-
instalace střední části DPS. 
 

 
 

Oddělení dopravy 
 

zajišťovalo správu a údržbu komunikací, mostů 
a dopravního značení (DZ) v majetku města dle 
schváleného rozpočtu a jednotlivých plánů za sledo-
vané období. Správa komunikací byla zajišťována 
především prostřednictvím správce komunikací na 
základě uzavřené smlouvy s TSMPr. Havarijní opra-
vy komunikací byly zajišťovány externími firmami 
(velké propady vozovek a chodníků). Předmětem 
údržby a oprav byly zejména komunikace a jejich 
zařízení (DZ svislé, vodorovné, čištění vpustí a pro-
pustků, opravy zábradlí, instalace retardérů, opravy 
světelných signalizačních zařízení a další), dále pak 
realizace mostních prohlídek a opravy mostů.  
V rámci technických a finančních možností byly 
průběžně řešeny úkoly dle usnesení orgánů města, 
případně výstupů z porad vedení města, požadavky 
občanů, předsedů MČ, např. provedení oprav míst-
ních komunikací (MK) turbo metodou (ul. Želatov-
ská, na Laguně, v Penčicích a Újezdci), zpracování 
diagnostik vozovek (ul. Kočíře, nábř. E. Beneše aj.), 
havarijní opravy vozovek a chodníků (ul. Kabelí-
kova, Neumanova, Želatovská, Durychova, Hlavní 
aj.), zálivky spár komunikací, opravy komunikací 
v MČ, obnovu uličních vpustí včetně kanalizačních 
přípojek (ul. Kopaniny, Dvořákova, Gen. Janouška, 
Želatovská, nám. Svobody a další), výměnu DZ 
za reflexní a zadání studií na řešení křižovatek 
(9. května x Ztracená), návrhy parkování v MČ 
a návrhy 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 Hlavní v Újezdci a nám. 
Svobody), opravy účelových komunikací (ÚK) v MČ 
a opravy mostů a lávek (oprava lávky za výsta-
vištěm, stavba propustku ve Vinarech, oprava mostu 
v Lověšicích atd.). Dále byly realizovány stavby tří 
nových parkovišť (ul. Kozlovská, Vinařská a Optiky) 
a rozšířeno parkoviště v ulici Žižkova. Realizovány 
byly stavby 3 autobusových zastávek, a to v Lýskách 
a dvou na ulici Kopaniny. Dále byla provedena 
rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova, rekonstrukce 
chodníků u přechodu pro chodce na ulici Kozlovská 

a rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty v ulici 
Kosmákova. 
V roce 2019 bylo zajištěno přehledové měření rych-
losti v Přerově, Henčlově, Předmostí a v Čekyni. 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 analýz cca 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:                         1 230,00 Kč 
% plnění:       - 
 

Položka zahrnuje příjmy za ekologickou likvidaci 
autobusové zastávky z ul. Tovačovská od firmy 
Modit, spol. s r. o. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        15 000,00 Kč 
Plnění:                       37 556,00 Kč 
% plnění:                  - 
 

Položka zahrnuje příjem za odtahy vozidel a náhrady 
za uložení vozidel na našem odstavném parkovišti. 
 

Výdajová část rozpočtu 
 

Silnice 
 

Rozpočet původní:   4 344 100,00 Kč  
Rozpočet upravený:                7 359 300,00 Kč 
Čerpání:                  4 732 499,91 Kč 
% čerpání:                64,3 
Finanční prostředky byly čerpány např. na: 
� čištění uličních vpustí                    349 360,65 Kč 
� vysprávky „TURBO“ na vozovkách v MČ 
                                                             352 110,00 Kč  
� výměnu DZ                                    313 039,10 Kč 
� obnovu kamenných svahů, propustky Penčice              

a mosty Lověšice                           222 000,00 Kč 
� čištění propustků, Penčice             205 100,00 Kč 
� hlavní mostní prohlídky vč. zpracování mostních 

listů                                                146 000,00 Kč 
� nákup kalových košů                     134 541,30 Kč 
� čištění propustků, Předmostí         125 400,00 Kč 
� ošetření spár a trhlin                      118 555,80 Kč 
� nákup žulové formátované dlažby 118 010,00 Kč 
� obnovu DZ na MK, přechody a přejezdy pro 

cyklisty                                           104 277,80 Kč 
� drcení betonu na skládce Staré Rybníky 

                                                         99 946,00 Kč 
� opravu odvodňovacího žlabu v ul. Mezilesí, 

Vinary                                              78 827,33 Kč 
� opravu zábradlí, Dluhonské mosty  70 059,00 Kč 
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� předlažbu MK Pod Valy                  47 722,40 Kč 
� diagnostiku MK nábř. E. Beneše     33 300,00 Kč 

 

Dále byly hrazeny výdaje na opravu MK a ÚK např.:  
� ul. U Výstaviště                              28 975,47 Kč 
� ul. Optiky                                         61 710,00 Kč 
� Lověšice, ul. Mírová                       16 242,00 Kč 
� ul. Kopaniny                                    29 280,85 Kč 
� ul. Fr. Rasche                                   77 741,00 Kč 
� Újezdec                                            99 933,90 Kč 
� ul. Brabansko                                  17 763,00 Kč 
 

Financovány byly výdaje za technickou pomoc k: 
� zjištění polohy vedení předpínací výztuže u mostů  
                                                               18 271,00 Kč 
� odstranění DZ v ul. Wurmova         20 134,40 Kč 
� doplnění DZ v ul. Durychova          14 641,00 Kč 
� evidenci parkovacích míst               59 895,00 Kč 
 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 
Rozpočet původní:   3 665 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:                9 984 300,00 Kč 
Čerpání:                  3 019 693,35 Kč 
% čerpání:                30,2 
 
Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 
� dokončení opravy západní a východní lávky 

v parku Michalov                           451 433,00 Kč 
� nákup dlažby na opravy chodníků v Přerově                                         

                                                       339 996,36 Kč 
� předláždění chodníku na Tř. 17. listopadu 

                                                         27 018,00 Kč 
� provedení hydroizolace opěrné zídky na ul. Pro-

stějovská                                       24 607,00 Kč 
� předláždění přístupových chodníků na ul. Alšova 

a Neumannova                                 85 989,21 Kč 
� předláždění chodníku ul. Durychova  

                                                         54 210,00 Kč 
 

Dále byla realizována např. oprava: 
� lávky za výstavištěm                      340 712,14 Kč 
� chodníků v ul. Neumannova          138 968,00 Kč 
� schodiště na ul. Trávník                   85 368,71 Kč 
� chodníku na ul. Želatovská              56 520,60 Kč 
� chodníku v ul. Nová čtvrť, Újezdec 46 500,00 Kč 
� schodiště na ul. Dvořákova              24 106,79 Kč 
� schodiště na ul. Teličkova               12 900,00 Kč 
 

 
 

Financováno bylo vypracování PD na: 
� výstavbu parkovacích ploch v MČ Čekyně 

                                                         70 180,00 Kč  
� parkoviště u bytovky v MČ Vinary 58 100,00 Kč 
� parkoviště v ul. Dr. Skaláka       58 625,00 Kč 
� odstranění spojovacích chodníků ul. Pod Valy                               

                                                         54 450,00 Kč  
 

Provoz veřejné silniční dopravy 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      517 400,00 Kč 
Čerpání:        511 424,00 Kč 
% čerpání:                98,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány na:  
� zastávku MAD Lýsky                    409 168,00 Kč 
� výrobu a montáž zastávkového přístřešku v MČ 

Předmostí                                         94 743,00 Kč 
� opravu zastávkového přístřešku v MČ Dluhonice                                  

                                                           7 513,00 Kč 
 

Bezpečnost silničního provozu 
 

Rozpočet původní:      200 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      380 000,00 Kč 
Čerpání:        280 558,30 Kč 
% čerpání:                73,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány na: 
� opravu ukazatele rychlosti v MČ Henčlov, Před-

mostí a Čekyně                           180 000,00 Kč 
� roční prohlídky                                49 210,70 Kč 
� opravu blesku                                  19 771,40 Kč 
� poplatky kmitočtů                            18 000,00 Kč             
� servis skříní                                     13 576,20 Kč 
 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými 
službami (odtahy vozidel) 
 
Rozpočet původní:        50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:        50 000,00 Kč 
Čerpání:          42 754,85 Kč 
% čerpání:                 85,5 
 
Hrazeny byly zejména výdaje za odtahy vozidel.  
 

Úpravy vodohospodářsky významných a vodáren-
ských toků 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        10 000,00 Kč 
Čerpání:          10 000,00 Kč 
% čerpání:                 100,0 
 

Jednalo se o úhradu za vypracovaný posudek pro-
tipožární ochrany zídky na nábř. Dr. E. Beneše. 
 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      334 000,00 Kč 
Čerpání:        332 131,76 Kč 
% čerpání:                 99,3 
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Finanční prostředky byly čerpány na: 
� údržbu nestmelených komunikací v parku Mi-

chalov                                             227 829,76 Kč 
� PD na obnovu nestmelených komunikací v parku 

Michalov                                          87 362,00 Kč 
� PD na údržbu nestmelené komunikace v parku 

Michalov                                          16 940,00 Kč 
        
Projektové dokumentace k akcím 300 -500 tis. Kč 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:        20 000,00 Kč 
Čerpání:           20 000,00 Kč 
% čerpání:                100,0 
 
Jednalo se o úhradu PD k úpravě křižovatky ulic 
Čechova x Šířava. 
 
Projektové dokumentace (doprava) 
 

Rozpočet původní:      500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2 600 200,00 Kč 
Čerpání:         876 348,00 Kč 
% čerpání:                33,7 
 
Finanční prostředky byly čerpány na PD k akcím:  
� Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. Palackého    

                                                       173 514,00 Kč 
� Rekonstrukce komunikace ul. U Sokolovny, 

Lověšice                                         164 560,00 Kč 
� Autobusová zastávka ul. Palackého 93 073,00 Kč 
� Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy a Kozlov- 

ská                                                    79 800,00 Kč 
� Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova                

                                                         67 760,00 Kč 
� Autobusová zastávka ul. Kopaniny 59 895,00 Kč 
� Stavební úpravy parkovacích ploch ul. U Hřbi-

tova                                                  45 980,00 Kč 
� Rekonstrukce  příjezdové  komunikace  do areálu 

PSP                                                   45 200,00 Kč 
� Oprava komunikace Malá Dlážka   41 000,00 Kč 
� Rekonstrukce stávajících chodníků v Přerově  
                                                             40 199,00 Kč 
� Autobusová zastávka ul. Dvořákova (u Gambra)            

                                                         24 442,00 Kč 
� Cyklostezka ul. Pod Valy                19 965,00 Kč 
� Přechod pro chodce na ul. Trávník    7 260,00 Kč 
� Oprava chodníku ul. Bratrská            6 850,00 Kč 
� Rekonstrukce chodníku ul. Ztracená 6 850,00 Kč 
 
Akce 300 - 500 tis. Kč (ORJ 550) 
 
Úprava křižovatky Čechova - Šířava 
 
Rozpočet původní:      300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      214 300,00 Kč 
Čerpání:        188 953,00 Kč 
% čerpání:                                  88,2 

 
Předmětem realizace bylo zřízení nové okružní křižo-
vatky v prostoru současné křižovatky Čechova x Ší-

řava. Řešena byla pomocí umístění dopravního zaří-
zení. Ve středu křižovatky byly umístěny zpomalo-
vací prahy, které vymezily středový ostrůvek, a jed-
notlivá ramena byla upravena vodorovným DZ. 
 

 
 

Rekonstrukce parkovacích míst, ul. Žižkova 
 
Rozpočet původní:      300 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      300 000,00 Kč 
Čerpání:        210 373,89 Kč 
% čerpání:                                  70,1 
 

Předmětem zakázky byla realizace nových parko-
vacích míst ve vnitrobloku ulice Žižkova. Stavba par-
koviště proběhla včetně konstrukčních vrstev. Před-
mětem stavby bylo rozšíření stávajícího parkoviště 
o 4 šikmá parkovací stání o šířce 2,5 m.  
 

Parkoviště ul. Kozlovská 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      473 000,00 Kč 
Čerpání:        472 620,00 Kč 
% čerpání:                                  99,9 
 

Předmětem stavby bylo nové parkoviště na ul. Koz-
lovská, navržené z drenážní dlažby a kolmým stáním 
(10 parkovacích míst). Parkoviště bylo napojeno na 
stávající komunikaci.  
 

Akce nad 500 tis. Kč (ORJ 550) 
 

Oprava komunikace ul. Jaselská 
 

Rozpočet původní:   1 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      220 000,00 Kč 
Čerpání:            2 420,00 Kč 
% čerpání:                  1,1 
 

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování 
výkazu výměr a položkového rozpočtu pro realizaci 
stavby. Stavba nebyla v roce 2019 realizována z dů-
vodu výměny plynovodního potrubí, které proběhne 
v I. pololetí 2020.  
 

Rekonstrukce propustku Popovice a Vinary 
 

Rozpočet původní:   1 500 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   5 020 000,00 Kč 
Čerpání:     3 731 711,11 Kč 
% čerpání:                 74,3 
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Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajícího 
propustku, který byl v havarijním stavu. Realizováno 

bylo odbourání stávající betonové konstrukce a vý-
stavba nového propustku. 
 

Oprava komunikace nám. Svobody 
 

Rozpočet původní:  2 000  000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 800 000,00 Kč 
Čerpání:     1 495 452,10 Kč 
% čerpání:                   83,1 
 

V rámci stavebních prací bylo provedeno odfrézo-
vání stávající obrusné vrstvy a pokládka nové. Na 
komunikaci bylo provedeno nové vodorovné DZ. 
Součástí zakázky byla i oprava havarijních stavů 
uličních vpustí. Stavba byla dokončena. 
 

Odstavné stání ul. Vinařská, Vinary 
 

Rozpočet původní:      939 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 820 000,00 Kč 
Čerpání:     1 694 867,99 Kč 
% čerpání:                93,1 
 

Předmětem stavby bylo vybudování odstavného 
pruhu pro osobní automobily na ulici Vinařská 
(silnice III/04723) ve Vinarech. Jednalo se o 2 úseky 
odstavných stání podél levé strany silnice III/04723. 
První úsek začíná u sjezdu k rodinnému domu č. p. 
10 a končí u křižovatky silnice III/04723 s MK ulice 
Mezilesí I, s celkovou kapacitou 13 odstavných stání. 
Druhý úsek odstavného pruhu začíná za požární 
nádrží a končí u plochy pro kontejnery na tříděný 
odpad. Celková kapacita jsou 4 odstavná stání. Pruh 
je dlážděný ze zámkové dlažby betonové barvy šedé, 
v místě vchodů a sjezdů je dlažba v barvě červené. 
V prvním úseku odstavného pruhu byla provedena 

výsadba 11 nových stromů jako náhrada za původní 
vykácenou alej. Dále byla součástí stavby oprava 
stávajícího chodníku u hasičské nádrže (nové lemo-
vání silničními obrubníky a zadláždění novou zám-
kovou dlažbou, přemístění stávajících stožárů VO 

zavazejících nově budovaným parkovacím stáním 
a zrušení stávajícího stožáru místního rozhlasu). 
Odvodnění nového parkovacího pruhu bylo řešeno 
odvodem dešťových vod do vsakovací rýhy umístěné 
v celé jeho délce za prostorem obrubníků. Odvodnění 
stávající přilehlé komunikace zůstala beze změn. 
Stavba byla zahájena 01.10.2019 a dokončena dne 
26.11.2019.  
 
Oprava mostního objektu na ul. U Sokolovny, 
Lověšice 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 902 600,00 Kč 
Čerpání:                               1 902 553,99 Kč 
% čerpání:                100,0 
 
Předmětem stavebních prací bylo provedení gene-
rální opravy mostu. Byla opravena nosná část včetně 

nové vozovky a navazující břehy svodnice byly 
zpevněny kamenným obložením. 
 

 
 
Autobusová zastávka Kopaniny 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   750 000,00 Kč 
Čerpání:                     723 203,69 Kč 
% čerpání:                96,4 
 
Předmětem zakázky bylo vybudování nové autobu-
sové zastávky na ulici Kopaniny. Byla provedena 
výstavba nového autobusového zálivu včetně nava-
zujícího chodníku. 
 
Oprava chodníku kolem Laguny 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 400 000,00 Kč 
Čerpání:     1 392 477,09 Kč 
% čerpání:              99,5 
 
Předmětem zakázky bylo odfrézování stávající obrus-
né vrstvy povrchu chodníku a pokládka vrstvy nové. 
Chodník byl již v havarijním stavu a nebezpečí úrazu 
při pěší chůzi bylo vysoké. 
 
Oprava komunikace ul. Kopaniny 
 
Rozpočet původní:   5 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   5 450 000,00 Kč 
Čerpání:          32 611,00 Kč 
% čerpání:                  0,6 
 
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování 
výkazu výměr a položkového rozpočtu pro realizaci 
stavby a čištění a monitoring uličních vpustí. Stavba 
nebyla realizována z důvodu kolize s opravou kana-
lizačního řadu na ul. Kopaniny a Osmek.  
 
Autobusová zastávka ul. Kopaniny (naproti 
bazénu) 
 
Rozpočet původní:      800 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      930 000,00 Kč 
Čerpání:        926 512,44 Kč 
% čerpání:                99,6 
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Předmětem zakázky bylo vybudování nové auto-
busové zastávky na ulici Kopaniny, provedena byla 
výstavba nového autobusového zálivu včetně nava-
zujícího chodníku. Nově bylo zřízeno dlážděné nástu-
piště v prostoru stávajícího chodníku s asfaltovým 
povrchem, který byl od plochy vedlejšího parkoviště 
oddělen chodníkovým betonovým obrubníkem. Ná-
stupiště je ze strany stanoviště autobusů lemováno 
bezbariérovým zastávkovým obrubníkem. Na ploše 
nástupiště byl osazen nový zastávkový přístřešek pro 
cestující.  
 
Oprava komunikace ul. Hlavní a Nová čtvrť – 
část, Újezdec 
 
Rozpočet původní:                   659 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:      764 600,00 Kč 
Čerpání:        722 382,39 Kč 
% čerpání:                94,5 
 
Předmětem realizace byla oprava obrusné asfaltové 
vrstvy na MK v MČ Újezdec. Během stavebních 
prací bylo vyfrézováno 50 mm živičného krytu, 
provedena výšková úprava vpustí a kanalizačních 
šachet a následně byla položena obrusná asfaltová 
vrstva ACO 11 v tl. 50 mm. Celková délka opravo-
vaného úseku činila 220 metrů. Oprava byla zahá-
jena 17.10.2019 a dokončena 25.10.2019. Stavbu 
provedla firma Skanska, a. s.   
 
Autobusová zastávka ul. Brabansko 

 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      800 000,00 Kč 
Čerpání:          67 178,00 Kč 
% čerpání:                  8,4 
 
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování 
výkazu výměr a položkového rozpočtu pro realizaci 
stavby a úhradu zálohové faktury na přeložku spo-
lečnosti ČEZ. Stavba nebyla realizována z důvodu 
neprovedení přeložky společností ČEZ. 
 

Parkoviště ul. Optická 
 
Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      650 000,00 Kč 
Čerpání:        561 255,61 Kč 
% čerpání:                86,3 
 

Předmětem stavby bylo vybudování nového parko-
viště na ul. Optická pro 8 vozidel. Parkoviště je ze 
zámkové dlažby šedé barvy, jednotlivá místa jsou 
oddělená dlažbou červené barvy.    
 
Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty, ul. 
Kosmákova 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:      721 000,00 Kč 
Čerpání:        720 985,00 Kč  
% čerpání:               100,0 

Předmětem zakázky byla stezka pro chodce a cyklisty 
mezi ulicemi Kozlovská a Kosmákova. Stezka byla 
zrekonstruována ve stávajících rozměrech. Byla pro-
vedena výměna nevyhovujícího podloží a položení 
zámkové dlažby. 
 

 
 

Rekonstrukce chodníku ul. Žižkova 
 

Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2 500 000,00 Kč 
Čerpání:     2 499 967,39 Kč 
% čerpání:              100,0 
 

Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajících 
chodníků na ulici Žižkova a to ve stávajících rozmě-
rech. Rovněž došlo k výměně nevyhovujícího pod-
loží a položení nové zámkové dlažby. 
 

Oprava chodníku na ul. Na Zábraní, Kozlovice 
 

Rozpočet původní:                   664 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   1 390 900,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč  
% čerpání:                   0,0 
 

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice 
 

Rozpočet původní:                   340 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      340 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč  
% čerpání:                  0,0 
 

Rekonstrukce chodníku ul. Martinská, Henčlov 
 

Rozpočet původní:                   484 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      484 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                  0,0 
 
Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla 
 

Rozpočet původní:                 0,00 Kč 
Rozpočet upravený:   4 500 000,00 Kč 
Čerpání:                   0,00 Kč 
% čerpání:                   0,0 
 

Finanční prostředky na výše uvedené akce nebyly 
čerpány, jejich realizace proběhne v roce 2020. 

 
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, 

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 
sociálně-právní ochrany 

dětí 
(20) 

oddělení 
sociální prevence              

a pomoci 
(11) 

 

oddělení 
školství a mládeže 

(9) 

oddělení 
sociálních služeb 

a bydlení 
(9) 

 
pracoviště  

administrativy 
(2) 

 
ekonom pro sociální 

oblast 
(1) 

 
právník 
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� soukromá školská zařízení – ZŠ a MŠ Sluníčko    
s. r. o., Bajákova 18, Speciální MŠ A � J s. r. o., 
U Bečvy 2, Soukromá ZŠ Acorn's � John's school 
s. r. o., U Bečvy 2. Zařízením byly dotace zasí-
lány dle smluv o poskytování dotace 1x ročně, 
následně byla prováděna kontrola vyúčtování, 

� církevní mateřská škola (CMŠ – zřizovaná Arci-
biskupstvím Olomouckým), dotace byla zaslána 
dle smluv o poskytování dotace na období           
1-8/2019 a následně na období 9-12/2019 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. 

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 možnost-
mi zapojení školských organizací a MěK do projektů 
v rámci kraje či Evropské unie, připravovalo podkla-
dy 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 komisi 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:      965 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:      949 800,00 Kč 
Plnění:                     949 841,12 Kč 
% plnění:                                        100,0 

MŠ hradily služby za praní prádla v prádelnách sta-
tutárního města včetně 21% DPH.  
 
Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 
 
Rozpočet původní:                3 280 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:                3 301 300,00 Kč 
Plnění:                   3 297 170,00 Kč 
% plnění:                             99,9 
 
ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů ZŠ. U ZŠ U tenisu 
nebylo požádáno o úpravu původního rozpočtu  
o 4 000 Kč, proto je plnění mírně nižší proti plánu. 
 
Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 
 
Rozpočet původní:                   401 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   401 500,00 Kč 
Plnění:                       407 047,00 Kč 
% plnění:                                        101,4 
 
MŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019. 
Příjmy byly naplňovány postupně v závislosti na 
naplňování investičních fondů MŠ. Vyšší plnění je 
způsobeno MŠ Optiky, neboť odvod za 12/2018 ve 
výši 5 610 Kč byl bankou proveden až v lednu 2019. 
 
Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 
 
Rozpočet původní:                   410 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   410 300,00 Kč 
Plnění:                                  410 354,00 Kč 
% plnění:                           100,0 
 
ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého 
majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019 
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 2019. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Mateřské školy 
 
Rozpočet původní:              11 748 300,00 Kč 
Rozpočet upravený:              18 111 600,00 Kč 
Čerpání:                18 019 254,86 Kč 
% čerpání:                             99,5 
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Z této částky byl MŠ zaslán příspěvek na provoz ve 
výši 9 811 883 Kč. Mírné nedočerpání vzniklo nedo-
čerpáním výdajů prádelen.  
Investiční transfer obdržela MŠ Lešetínská na část 
plotu ve výši 56 800 Kč. 
Dotace na platy a ONIV byly zasílány přímo KÚ na 
účty škol. Všechny opravy a nákupy si 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 např. úplata od zákonných zástupců 
a fondy organizací. Zbývající oprávněné požadavky 
byly dokrývány posílením rozpočtů, zejména poža-
davky vzešlé z podnětů Krajské hygienické stanice 
(KHS) z Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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            3 500,00 Kč 
� Újezdec           4 000,00 Kč 
� Hranická, pracoviště Vinary              4 500,00 Kč 
� Kouřilkova 2                      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 ve výši 19 858 Kč na environmentální vzdě-
lávání obdržela MŠ Máchova 14 na projekt Zahrada 
hrou. 
Zbývající finanční prostředky byly využity např. na: 
� platy pradlen a dohody                  734 880,00 Kč 
� výdaje na provoz prádelen             162 578,76 Kč 
� inzerce, tisk, zápisy, materiál           13 681,00 Kč 
� dohody hasičů na stěhování MŠ        3 120,00 Kč 
 
Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ 
Kouřílkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ Ja-
sínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně města, perou 
prádlo pro potřeby MŠ, města, chaty Svrčov a MP. 
Provozní výdaje prádelen se týkaly spotřeby energií, 
nákupu materiálu, oprav a revizí strojů, pořízení vy-
bavení apod. Výdaje za praní prádla byly fakturovány 
měsíčně všem MŠ a ZŠ, které měly 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. V roce 2019 probíhala 

běžná údržba a tyto nutné opravy:  
 

MŠ Máchova 14 
� opravy vodoinstalace                       25 832,47 Kč 
� oprava výlevky                                14 007,00 Kč 
 

MŠ Dvořákova 
� oprava laviček a zahradního domku 

                                                        28 000,00 Kč 
� žaluzie                                            10 061,00 Kč 
� malování                                        19 750,00 Kč 

MŠ Komenského 25 
� malování             38 020,00 Kč  
                                                 

MŠ Kouřílkova 
� výměna oken výdejny                      58 356,00 Kč 
� opravy elektro                                  19 034,00 Kč 
  

MŠ Kratochvílova 
� výměna svítidel                                27 785,23 Kč  

 

MŠ Lešetínská 
� malování                                          31 185,00 Kč  
 

MŠ Optiky 
� oprava podezdívky plotu               118 311,70 Kč 
� výměna svítidel                                54 807,00 Kč 
 

MŠ U tenisu 
� oprava balkonů                                32 595,00 Kč 
� opravy vodoinstalace                       22 151,91 Kč 
� malování                                          27 540,00 Kč 

       

MŠ Radost, Kozlovská 44 
� oprava atiky                                     32 711,00 Kč 
� oprava bojleru                                  18 378,32 Kč 

 

MŠ Píšťalka, Máchova 8  
� oprava sociálního zařízení             280 900,45 Kč 
� malování         36 469,00 Kč 
� nákup matrací                                  52 320,00 Kč 
 

ZŠ a MŠ Hranická  
� výměna kotlů MŠ Čekyně             126 063,00 Kč 
� rozvody kotlů MŠ Čekyně             115 846,00 Kč 
� oprava dlažby koupelny MŠ Vinary 55 000,00 Kč 
� oprava chodníku MŠ Vinary            56 368,01 Kč 
� nákup myčky MŠ Pod skalkou        45 278,81 Kč 
 

MŠ Újezdec 
� oprava dvorního traktu MŠ Lověšice                                     

                                                       157 905,00 Kč 
� výměna části oken MŠ Lověšice   108 721,00 Kč 

                                    

 
MŠ soukromá zařízení 

Částka 690 000 Kč byla zaslána zřizovatelům soukro-
mých MŠ v plné výši dle smluv o poskytnutí dotace 
na rok 2019, 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 
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MŠ církevní zařízení 
 

Částka ve výši 40 000 Kč byla zaslána zřizovateli 

CMŠ Arcibiskupství Olomouckému v plné výši dle 
smlouvy o poskytnutí dotace na období 1-8/2019. 
Na období 9-12/2019 byla uzavřena nová smlouva, 
na základě níž obdržela MŠ ve 2. pololetí 20 000 Kč. 
 

Základní školy 

Rozpočet původní:              22 647 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:              39 733 900,00 Kč 
Čerpání:                39 353 846,47 Kč 
% čerpání:                             99,0   
 

ZŠ byl zaslán příspěvek na provoz v celkové výši 
22 555 146 Kč bez dotací. Nedočerpané finanční 
prostředky určené na otop byly ponechány ZŠ k za-
jištění oprav a údržby či na pořízení vybavení.  
Příděl do fondu investic obdržely níže uvedené ZŠ: 
� Za mlýnem – nákup zahradní sekačky k údržbě 

nového hřiště                                  150 000,00 Kč  
� Velká Dlážka – zřízení učebny Domácnost                    

                                                       106 700,00 Kč 
� Želatovská – herní prvky                 58 000,00 Kč  
 

V provozní části bylo procento čerpání pod hranicí 
100 % s tím, že bylo požádáno o převod 350 000 Kč 
do roku 2020 na vyhlášení výzvy na modrozelenou 
infrastrukturu ZŠ. Příspěvky na odpisy byly zasílány 
průběžně v rámci měsíčních příspěvků na provoz. 
Odvod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů nemo-
vitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 
2019, odvody byly zasílány průběžně v závislosti na 

naplňování investičních fondů ZŠ.  
ZŠ B. Němcové obdržela finanční prostředky na 
nadstandardní pedagogické služby vč. sociálního 
pedagoga celkem 780 969 Kč, ZŠ U tenisu částku 
640 316 Kč na učitele – trenéra, uklízeče a správce 

gymnastické haly, ZŠ Želatovská 700 000 Kč na 

trenéry a pronájmy ledové plochy a ZŠ Za mlýnem 
61 600 Kč na trenéry. ZŠ Velká Dlážka obdržela na 
profilaci 444 000 Kč. Část nedočerpaných prostředků 
ve výši 120 000 Kč za nadstandardní služby ZŠ Bo-
ženy Němcové a ZŠ U tenisu byla vrácena před kon-
cem roku do rozpočtu města 
Nad rámec rozpočtu odboru obdržely tři ZŠ odměny 
za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 
monočlánků a baterií ve školním roce 2018/2019. 
ZŠ U tenisu (2 500 Kč), ZŠ Svisle (2 000 Kč) a ZŠ 
a MŠ Hranická (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 (3 000 Kč). 
ZŠ U tenisu získala dotaci ve výši 6 000 Kč na pod-
poru aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání 
na projekt Ovocný keřový sad.  
V ZŠ probíhala běžná údržba, opravy a revize s tím, 
že větší akce byly prováděny zejména o prázdni-
nách. Některé opravy a údržba na ZŠ byly konkrétně 
plánovány v rozpočtu na rok 2019, ostatní finanční 
prostředky byly určeny zejména na odstranění hava-
rijních stavů a nutných oprav a údržby např.:  
 

ZŠ a MŠ Hranická 
� oprava podlahy v kuchyňce             52 500,00 Kč 
� oprava elektroinstalací                     42 967,00 Kč 
� oprava žaluzií                      22 294,00 Kč 
 

ZŠ Za mlýnem 
� výměna čerpadel topení                   71 241,00 Kč 
� nákup zahradního traktoru (inv.)   149 900,00 Kč 
� nářadí a potřeby pro hřiště       39 500,00 Kč 
 

ZŠ Trávník 
� odstranění havárie kanalizace          38 103,00 Kč 
� odstranění havárie elektro              356 201,90 Kč 
� oprava žaluzií                                   45 066,00 Kč 
� pořízení herního prvku MIKADO  183 436,00 Kč 

(investice)  
 

ZŠ Svisle 
� opravy škod po zatečení                150 619,60 Kč 
� oprava podlahy tělocvičny     259 877,75 Kč 
� malování tělocvičny      199 769,00 Kč 
� nákup Merkuru vláčkové dráhy     110 150,00 Kč 

(učební pomůcka) 
 

ZŠ Boženy Němcové 
� malování       105 443,00 Kč 
� oprava osvětlení        63 078,00 Kč 
� opravy podlah PVC        22 324,00 Kč 
� nátěr střechy         45 000,00 Kč 
� výměna tabule        35 150,50 Kč 
 

ZŠ Velká Dlážka 
� malování         73 185,00 Kč 
� oprava elektroinstalace       26 466,00 Kč 
� opravy podlah        64 799,00 Kč 
� opravy žaluzií        32 973,00 Kč 
 

ZŠ Želatovská 
� oprava žaluzií                    133 422,00 Kč 
� opravy elektro                                  85 036,00 Kč 
 

ZŠ U tenisu  
� oprava šaten                            72 300,00 Kč 
� oprava střechy        26 674,45 Kč 
� výměna baterií        39 300,80 Kč  
 
V ZŠ Boženy Němcové byla na počátku nového 
školního roku zřízena výdejna stravy pro žáky školy 
v bývalé cvičné kuchyňce.  
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Školní stravování 
 
Rozpočet původní:                6 325 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                6 325 000,00 Kč 
Čerpání:                  6 325 000,00 Kč 
% čerpání:                           100,0 
 
PO byl zaslán příspěvek na provoz ve výši 5 625 000 
Kč a přímý příděl do fondu investic na pořízení 
strojů ve výši 700 000 Kč, finanční prostředky na 
platy a ONIV zasílal KÚ přímo na účet ZŠS. Pro-
vozní příspěvek byl zcela dočerpán, příspěvek na 
odpisy nemovitého majetku byl zasílán průběžně. 
Odvod odpisů z nemovitého majetku byl nařízen ve 
100% výši odpisů za děti a žáky školských organi-
zací všech zřizovatelů vytvořených v hlavní činnosti. 
ZŠS bylo plátcem DPH a proto si mohlo uplatnit 
částečné odpočty. Probíhala zde běžná údržba, opra-
vy a revize, v průběhu roku pak byly realizovány tyto 
akce: 
 

ZŠS Hranická 
� oprava ohřevu teplé vody                61 518,00 Kč 
� oprava stupaček                               53 334,63 Kč 
� výměna oken a dveří                       89 945,00 Kč 
� nákup myček                                  828 077,00 Kč 
 

ZŠS Trávník 
� nákup konvektomatu                      437 293,00 Kč 
� nákup plynového kotle                   119 004,00 Kč 
� oprava chladícího zařízení               37 743,00 Kč 
 

ZŠS Kratochvílova 
� nákup plynového kotle                   156 663,00 Kč 
 

ZŠS Tenis 
� nákup elektrického kotle              111 266,00 Kč 

 

  

Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 
 
Rozpočet původní:              15 830 400,00 Kč 
Rozpočet upravený:               17 705 100,00 Kč 
Čerpání:                             17 705 054,72 Kč 
% čerpání:                            100,0 
 

MěK byl zasílán příspěvek na provoz a platy bez do-
tací ve výši 15 432 992 Kč (včetně částky na odpisy 
movitého a nemovitého majetku), a přímý příděl do 
fondu investic ve výši 311 675,72 Kč na pořízení 
automatizovaného knihovního systému Tritius. Dále 
MěK obdržela tyto dotace: 

Neinvestiční transfer Krajského úřadu Olomouckého 
kraje na regionální funkce Měk  
Dotace           1 312 387 Kč 
ÚZ 00 502 

Čerpáno         1 312 387 Kč 
Zůstatek                       0 Kč 

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury ČR z pro-
gramu Knihovna 21. století na projekty:  
- rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih pro 

zrakově postižené obyvatele                          12 000 Kč  
- Setkání s literaturou ve výši                          10 000 Kč 
Dotace                22 000 Kč 
ÚZ 34 070 

Čerpáno              22 000 Kč 
Zůstatek                       0 Kč 

Neinvestiční transfer Ministerstva kultury ČR pro MěK 
z grantu VISK 3 na projekty Rozšíření kroužku robotiky 
a programování o 3D tisk a na pořízení 2 ks 3D tiskáren 
Dotace                36 000 Kč 
ÚZ 34 053 

Čerpáno              36 000 Kč 
Zůstatek                      0  Kč 

Investiční transfer Ministerstva kultury ČR z grantu 
VISK 3 na projekt Modernizace automatizovaného knihov-
ního systému na pořízení trvalé licence systému Tritius do 
300 tis. svazků. 
Dotace              590 000 Kč 
ÚZ 34 544 

Čerpáno            590 000 Kč 
Zůstatek                       0 Kč 

 

Hospodaření PO k 31.12.2019 

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 31.12.2019 ve výši 
326 601,04 Kč, z toho v HČ 212 081,04 Kč jako 
nedočerpaný příspěvek na provoz z důvodu prozatím 
nerealizovaných oprav a údržby, zejména napojení 
MŠ na metropolitní síť, v DČ 114 520,00 Kč za pro-
nájmy nebytových prostor, na kraji 0,00 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 337 386,15 Kč, RF 
z ostatních titulů 5 489 544,06 Kč, což představuje 
zejména dotace Šablon II a Obědů do škol, FO 
87 278,14 Kč, FI 587 203,28 Kč, JÚJ 10 978 590,68 
Kč, TPM 1 574 296,95 Kč. MŠ žádné pohledávky 
neevidovaly.  
 

Základní školy 
V ZŠ byl dosažen celkový VH k 31.12.2019 ve výši 
638 047,26 Kč, z toho v HČ 16 186,59 Kč (nedočer-
paný příspěvek na provoz z důvodu prozatím nerea-
lizovaných oprav a údržby), v DČ 621 860,67 Kč 
(pronájmy nebytových prostor, zejména TV a uče-
ben) a na kraji 0,00 Kč. 
Zůstatky na fondech k datu 31.12.2019: RF z VH 
1 377 323,43 Kč, RF z ostatních titulů 10 194 073,13 
Kč (zejména zůstatky ze Šablon II a Obědů do škol) 
FO 287 792,00 Kč, FI 1 402 729,19 Kč, JÚJ 
144 641 940,47 Kč, TPM 56 066 695,20 Kč. Pohle-
dávky neevidovala žádná ZŠ. 
 

Zařízení školního stravování 
V ZŠS byl dosažen celkový VH k 31.12.2019 ve 
výši 299 622,55 Kč, z toho v HČ činil 0,00 Kč a DČ 
činil 299 622,55 Kč. 
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Zůstatky na fondech: RF z VH 287 237,93 Kč, RF 
z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 264 000,00 Kč, IF 
160 496,92 Kč, JÚJ 35 409 263,24 Kč, TPM 
4 193 907,55 Kč. ZŠS neevidovalo žádné pohle-
dávky. 
 
Městská knihovna 
Celkový VH k 31.12.2019 činil 42 899,89 Kč z toho 
v HČ 40 899,89 Kč a DČ 2 000,00 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 393 605,35 Kč, RF 
z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 25 100,00 Kč, FI 
682 185,17 Kč (rezerva na nákup vozidla), JÚJ 
792 069,02 Kč, TPM 730 155,00 Kč.  
MěK obdržela několik dotací, z nichž nejvyšší byla 
na zajištění regionálních funkcí, celkem činily nein-
vestiční dotace 1 370 387,00 Kč a dotace investiční 
590 000,00 Kč. 
MěK eviduje k 31.12.2019 pohledávky v celkové 
výši 36 989,09 Kč, z toho: 
� sankční a ostatní poplatky z AKS Clavius za 168 

čtenáři (uživateli knihovny)             13 805,00 Kč 
� 16 dlužníků vedených u právníka    19 803,86 Kč 
� úroky z prodlení za soudní řízení      3 380,23 Kč 
Stav pohledávek na podrozvaze činil 102 880,54 Kč, 
z toho hodnota knih 49 600,62 Kč, sankčních a ostat-
ních poplatků 53 279,92 Kč, počet dokumentů 313 
a počet dlužníků 166.  
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 31.12.2019 
celkem VH 1 307 170,74 Kč, z toho v HČ 269 167,52 
Kč, na kraji 0,00 Kč a v DČ 1 038 003,22 Kč. 
Zůstatky na fondech: RF z VH 2 395 552,86 Kč, RF 
z ostatních titulů 15 685 418,19 Kč, FO 664 170,14 
Kč, IF 2 832 614,56 Kč, JÚJ 191 821 863,41 Kč, 
TPM 62 565 054,70 Kč. 
Ředitelé škol a školských zařízení řádně hospodařili 
s přidělenými provozními prostředky, dařilo se také 
získávat řadu dotací z programů kraje, EU a MŠMT. 
Nejvyšší položkou rozpočtu byla již tradičně částka 
na otop, a to jak za páru, tak za plyn. Dosažené 

úspory byly ponechány na opravy a údržbu ZŠ a MŠ, 
případně na pořízení vybavení. 
Řešeny byly zejména úkoly vyplývající z nové legi-
slativy a přípravy přechodu na nové financování 
školství. Připravovány byly průběžně podklady pro 
přiznání platových postupů ředitelů a úpravy platů 
v návaznosti na organizační změny škol a školských 
zařízení či legislativní změny v oblasti platové. 
Proběhlo konkurzní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele ZŠ Přerov, Za mlýnem 1. 
Oddělení pracovalo zejména na organizaci a zajiš-
tění plynulého financování šablon II z OPVVV, 
nově také obědů do škol a dále na různých propoč-
tech a vyhodnocování. Náročnou záležitostí byl zápis 
dětí do MŠ.  
Oddělení zajišťovalo dotační programy v oblasti 
sportu a volného času, byly zpracovány smlouvy pro 

dotační program roku 2019 podle nastavených 
kritérií a probíhaly průběžné veřejnosprávní kontroly 
plnění povinností vyplývajících z těchto smluv. Sou-
časně probíhala kontrola vyúčtování dotací za rok 
2018 a příprava nového dotačního programu pro rok 
2020. 

 

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 U tenisu, Hranická a bohužel i již opra-
vené hřiště ZŠ Velká Dlážka a Svisle jsou ve velmi 
špatném technickém stavu. Prostředky vytvořené v IF 
škol z odpisů jsou nedostatečné, u MŠ téměř žádné.  
Oddělení se také již tradičně veřejně prezentovalo 
akcí Scholar – vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků 
jednotlivých ZŠ, v roce 2019 rozděleném do 3 kate-
gorií podle věku žáků. Dále se ve spolupráci s TSMPr 

podílelo na přípravě slavnostního vyhodnocení sou-
těže ve sběru starého papíru a baterií a předání cen 
pro žáky ZŠ a děti MŠ. 
 
Dotační program v oblasti sportu 
 

Rozpočet původní:               12 538 500,00 Kč 
Rozpočet upravený:              12 538 500,00 Kč 
Čerpání:                             12 522 500,00 Kč 
% čerpání:                            100,0 
 

Nedočerpáno zůstalo 16 000 Kč, jednalo se o vratky 
dotací. 
 
Dotační program v oblasti volného času 
 
Rozpočet původní:                   346 100,00 Kč 
Rozpočet upravený:                   346 100,00 Kč 
Čerpání:                     346 100,00 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:                5 304 000,00 Kč 
Čerpání:                  5 303 926,00 Kč 
% čerpání:                             100,0 
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Dotace byly poskytovány sportovním subjektům na 
zajištění investičních i neinvestičních požadavků, 
z nichž nejvyšší částkou byla dotace pro spolek 
Sportovní klub Žeravice, ve výši 3 260 000 Kč na 
zastřešení házenkářského hřiště, dále dotace pro spo-
lek TJ Spartak Přerove na rekonstrukci atletického 
oválu ve výši 1 245 926 Kč nebo dotace ve výši 
200 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol na 
rekonstrukci objektové předávací stanice či dotace 
200 000 Kč rovněž pro spolek TJ Spartak Přerov na 
opravu splaškové kanalizace. 
 
Individuální dotace v oblasti volného času 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     81 000,00 Kč 
Čerpání:                       81 000,00 Kč 
% čerpání:                             100,0 
 
Jednalo se o dotace zejména na zajištění různých akcí 
pro veřejnost, např. na organizaci Okresní výstavy 
drobného zvířectva obdržel Český svaz chovatelů, 
z. s., základní organizace Výkleky 20 000 Kč, na 
organizaci celostátní výstavy mladých králíků, drů-
beže a holubů obdržel Český svaz chovatelů, z. s.,  
Okresní organizace Přerov rovněž 20 000 Kč. Dále 
byly poskytnuty 3 dotace ve výši 13 - 15 tis. Kč. 
 
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.  
 
Ostatní dotace a dary – VŠLG 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                       5 000,00 Kč 
Čerpání:                         5 000,00 Kč 
% čerpání:                            100,0 
 
Vysoké škole logistiky, o. p. s., byla poskytnuta pod-
pora de minimis na částečnou úhradu nákladů spoje-
ných s organizací Mezinárodní studentské vědecké 
konference. 
 
Ostatní dotace a dary – Církevní MŠ 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     15 000,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                                0,0 
 
Oddělení sociálních služeb a bydlení 
 

Oddělení sociálních služeb a bydlení (OSSB) vyko-
nává agendu plánování a koordinace sociálních slu-
žeb působících na území ORP Přerov, agendu dotač-
ního programu v oblasti sociální a zdravotnictví, 

agendu bydlení (byty sociální, dostupné, byty zvlášt-
ního určení), opatrovnictví či agendu zdravotnictví. 
Činnosti oddělení spadají jak do výkonu samostatné 
působnosti, tak do působnosti přenesené. Nově byla 
pod toto oddělení začleněna i pozice manažera pre-
vence kriminality. Oddělení mimo jiné: 
� zajišťovalo podklady pro uzavírání nájemních 

smluv k obecním a bezbariérovým bytům a gará-
žím k těmto bytům, k bytům v domech s pečova-
telskou službou (DPS), 

� vykonávalo opatrovnictví osob omezených nebo 
zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo 
k hospodaření s finančními prostředky, u nichž 
soud stanovil výkon opatrovnictví městu Přerov, 

� vypravovalo pohřby u osamělých nebo nemajet-
ných osob, účastnilo se dědických řízení, vymá-
halo náhrady za vypravené pohřby. 

 
Příjmová část rozpočtu  
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti 
o DPS) 
 
Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč 
Plnění:                                                    14 000,00 Kč 
% plnění:                                                       93,3 
 
Jednalo se o příjmy za jednorázovou náhradu výdajů 
na zaevidování žádosti do DPS, jejichž plnění nelze 
odhadnout. Pro přijetí do evidence žadatelů byla 
u žadatele zjišťována bezdlužnost vůči městu a orga-
nizacím jím zřízeným či založeným. V průběhu roku 
bylo zaevidováno 70 nových žádostí. 
 
Přehled počtu žádostí do DPS 
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Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Krato-
chvílova) 
 
Rozpočet původní:                               230 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             245 000,00 Kč 
Plnění:                                                  237 337,50 Kč 
% plnění:                                                      96,9 
 
Příspěvek na 1 oběd pro poživatele starobních a pl-
ných invalidních důchodů s trvalým pobytem v Pře-
rově činí částku 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.  
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Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 
 

Rozpočet původní:                            1 119 800,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          1 119 800,00 Kč 
Plnění:                                               1 116 720,00 Kč 
% plnění:                                                  99,7 
 
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:                               10 000,00 Kč 
Plnění:                                                      1 500,00 Kč 
% plnění:                                                  15,0 
 
Podnikatelským subjektům byly, na základě vydané-
ho rozhodnutí, uděleny sankční pokuty za porušení 
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:                               15 200,00 Kč 
Plnění:                                                    15 138,00 Kč 
% plnění:                                                   99,6 
 

Veřejná sbírka pod vánočním stromem je pořádána 
každoročně na přelomu roku, tentokrát byl výtěžek 
určen subjektu Spolusetkávání Přerov, z. ú., na dovy-
bavení rekonstruovaných prostor.   
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
 
Rozpočet původní:                                70 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              70 000,00 Kč 
Plnění:                                                   68 101,57 Kč 
% plnění:                                                 97,3 
 
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. výdaje 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.  
 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty) 
 

Rozpočet původní:                                  4 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                4 000,00 Kč 
Plnění:                                                     3 756,00 Kč 
% plnění:                                                  93,9 

Jednalo se o příjmy za tržby z prodeje lékařských 
předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej 
omamných a návykových látek. Na základě poža-
davku byly tyto lékařské recepty a žádanky prodá-
vány oprávněným lékařům za výrobní cenu. 
 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  
 
Rozpočet původní:                                 25 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               25 000,00 Kč 
Plnění:                                                             0,00 Kč 
% plnění:                                                         - 
 

Jednorázové příspěvky za občana s trvalým pobytem 
mimo město Přerov při jeho umístění do některého 
z DPS nebyly v roce 2019 přijaty.  
 

 
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní speciální zdravotnická péče (program 
primární prevence)  
 

Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 19 951,87 Kč 
% čerpání:                                                    99,8 
 

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 oddělení porodnice vytištěny brožury a letáčky 
(Péče o novorozence, Porodnice, 4D ultazvuk a Před-
porodní kurzy), které byly k dispozici veřejnosti. 
Pořízena byla také trička s potiskem ZDRAVOTNÍK 
pro skupinu zdravotníků prezentující se na preventiv-
ních akcích pro veřejnost (např. Senior symposium). 
 
Pohřebnictví  
 

Rozpočet původní:                               120 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             150 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 87 227,00 Kč 
% čerpání:                                                    58,2 
 

Jednalo se o částku vyčleněnou na úhradu výdajů za 
vypravení pohřbu a uložení do společného hrobu 
občana, který zemřel na území města Přerova a ne-
byl nalezen rodinný příslušník, který by pohřeb vy-
pravil a zaplatil. Pro rok 2019 bylo vyhlášeno výbě-
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rové řízení na zakázku malého rozsahu na dodavatele 
této služby, s nímž byla uzavřena rámcová smlouva. 

Celkem bylo vypraveno 12 pohřbů. 
 

Přehled počtu vypravených pohřbů  
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Sociální služby města Přerova 
 
Rozpočet původní:                          21 149 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        67 629 700,00 Kč 
Čerpání:                                          67 626 620,00 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 2019 činila 42 528 800 Kč. 
 
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 75 598,00 Kč 
% čerpání:                                                    94,5 
 
Finanční prostředky.byly použity na zakoupení 20 ks 
nouzových sezónních přístřešků pro osoby bez pří-
střeší (projekt Iglou), včetně pořízení stroje na jejich 
čištění a dezinfekčních prostředků.  
 

 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva 
 

Rozpočet původní:                               395 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             360 000,00 Kč 
Čerpání:                                               254 156,30 Kč 
% čerpání:                                                    70,6 
 

Výdaje byly použity na úhradu části věcné režie 
(výše odpisů DHM) kalkulované ZŠS Přerov v ceně 
oběda. Příspěvek na 1 oběd pro poživatele starob-
ních a plných invalidních důchodů s trvalým pobytem 
v Přerově činil 1,50 Kč. Za rok 2019 bylo odebráno 
158 539 obědů. Dále byly hrazeny náklady spojené 
se střednědobým plánováním rozvoje sociálních 
služeb na území města Přerova. Z rozpočtovaných 
prostředků byl financován dotisk letáků pro ostatní 
pracovní skupiny (Senioři, Rodina, děti a mládež, 
Osoby se zdravotním poškozením, Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a etnické menšiny). 
 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence 
 

Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 
Čerpání:                                                      493,00 Kč 
% čerpání:                                                    24,7 
 

Jednalo se výdaje za občerstvení na pracovní setkání 
s neziskovými organizacemi a se zástupci státních 
institucí.  
  
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
 

Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 45 738,00 Kč 
% čerpání:                                                    91,5 

 

Jednalo se o výdaje za pořízení 
20 ks tísňových hodinek v sou-
vislosti s realizací projektu 
„Tísňové hodinky pro seniory 
na území města Přerova“. 
 
 
 

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 
zaměstnanosti (recepty) 
 

Rozpočet původní:                                   5 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 5 000,00 Kč 
Čerpání:                                                   4 052,00 Kč 
% čerpání:                                                    76,4 
 

Šlo o úhradu výdajů za výrobu lékařských receptů 
s modrým pruhem a žádanek na opiáty. Na základě 

požadavků byly tyto lékařské recepty a žádanky pro-
dávány oprávněným lékařům za výrobní cenu. 
 

Dotační program v oblasti sociálních věcí a zdra-
votnictví 
 

Rozpočet původní:                            3 891 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          3 776 800,00 Kč 
Čerpání:                                            3 733 000,00 Kč 
% čerpání:                                                   98,8 
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Finanční prostředky byly vyčleněny na Dotační pro-
gram vyhlášený městem pro rok 2019 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 71 projektů.  
 
Dotační program pro oblast sociální – zdravot-
nická záchranná služba 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               34 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 33 541,20 Kč 
% čerpání:                                                    98,7 
 
Částka byla vyčleněna na Dotační program vyhláše-
ný pro rok 2019 pro oblast sociální a poskytnuta 

Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, 
pracovišti Přerov, na nákup lineárního dávkovače. 
 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva  
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             287 000,00 Kč 
Čerpání:                                               287 000,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Jednalo se o poskytnutí finančních prostředků na 
základě darovacích smluv subjektům: STATIM, z. s. 
Praha (15 000 Kč), Domov Alzheimer Darkov, z. ú., 
Darkov  (2 000 Kč), Dům sociálních služeb Návojná 
p. o., Návojná (4 000 Kč) a také poskytnutí mimo-
řádné dotace subjektům: Oblastní spolek Českého 
čeveného kříže Přerov (10 000 Kč), Armáda spásy 
Šumperk (6 000 Kč), Charita Přerov (250 000 Kč). 
Poslední uvedená dotace byla poskytnuta v sou-
vislosti se zahájením provozu nové sociální služby 
Nízkoprahového denního centra Lorenc. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 50 000,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Jednalo se o mimořádnou dotaci Zdravotnické zá-
chranné službě na nákup zdravotnické techniky pro 
výjezdovou základnu Přerov. 
 
Denní stacionáře a centra denních služeb 
 
Rozpočet původní:                                         0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               15 200,00 Kč 
Čerpání:                                                 15 138,00 Kč 
% čerpání:                                                    99,6 
 
Veřejná sbírka pod vánočním stromem byla uspořá-
dána ve prospěch subjektu Spolusetkávání Přerov, 
z. ú., na dovybavení rekonstruovaných prostor.  
 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) bylo 
od 01.03.2019 ustanoveno jako samostatné oddělení 
Odboru sociálních věcí a školství. Oddělení vyko-
nává činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže) a souvisejících právních předpisů. 
Zabývalo se dětmi do dosažení jejich zletilosti, tj. 
18 let.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  
 
Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 22 268,00 Kč 
% čerpání:                                                    55,7 
 
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 preventivní akci 
pro ohrožené děti uskutečněnou na závěr školního 
roku (sportovní odpoledne spojené s turnajem 
v lukostřelbě). Na začátku školního roku proběhly 
kurzy keramiky ve Středisku volného času ATLAS 
a BIOS a v předvánočním období se uskutečnilo 
mikulášské odpoledne spojené s tvořivostí dětí.  
 
Činnost místní správy (SPOD) 
 
Rozpočet původní:                               100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 55 500,00 Kč 
% čerpání:                                                    69,4 
 
Finanční prostředky byly použity na úhrady výdajů 
spojených s pořádáním případových konferencí tzv. 
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 mzdo-
vých nákladů pracovnic tohoto orgánu, dále na jejich 
vzdělávání a úhradu provozních nákladů. 
 
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 
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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 
katergoriích:  
� 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, 

� 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.  

 

 
 
Příjmová část rozpočtu: 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) 
 
Rozpočet původní:                              0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     36 300,00 Kč 
Plnění:                       36 300,00 Kč 
% plnění:                            100,0 
 
Jednalo se o příjmy v rámci sponzoringu za 
zprostředkování reklamy společností GEMINI oční 
klinika, a. s., a Teplo Přerov, a. s., na akci „Senior 
symposium 2019“. 
 
Výdajová část rozpočtu: 
 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre-
vence 
 

Rozpočet původní:      280 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:      340 000,00 Kč 
Čerpání:        306 254,00 Kč 
% čerpání:                             90,1 

Finanční prostředky byly použity na zabezpečení 
akcí: 
�  „Senior symposium 2019“ – jednalo se o náklady 

na pronájem sálu, kulturní vystoupení, zabezpe-
čení ozvučení, videoprojekcí, květinové a věcné 
dary, pohoštění přednášejících, vystupujících 
a účastníků akce (250 326 Kč), 

� „den sociální práce“ – hasičský dozor a dodávka 
drobného občerstvení (5 528 Kč), 

� komunitní festival MaMMUuT – tisk a výlep pla-
kátů, ozvučení akce a stavba pódia (28 620 Kč). 

 

Částka 21 780 Kč byla použita na úhradu nákladů 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 (městský sociální 
šatník): 
 
Rozpočet původní:                       4 700,00 Kč 
Rozpočet upravený:                       4 700,00 Kč 
Čerpání:                                0,00 Kč 
% čerpání:                               0,0 
 
Finanční prostředky byly rozpočtovány na platy 
zaměstnanců a zákonné odvody pro pracovníka 
v Městském sociálním šatníku. V současné době je 
obsluha šatníku zajišťována v rámci výkonu veřejné 
služby a nedošlo tak k čerpání žádných finančních 
prostředků. 
 
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obča-
nům sociálně nepřizpůsobivým: 
 
Rozpočet původní:                     20 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                     70 000,00 Kč 
Čerpání:                       36 785,70 Kč 
% čerpání:                             52,6 
 
Finanční prostředky vyčleněné na řešení krizových 
stavů a situací byly v průběhu roku použity na 
vybavení tzv. krizových bytů pro rodinu v lokalitách 
Jižní čtvrť II/13 a Kojetínská 1947/36 . Další čerpání 
souviselo s uzavřením ubytovny Českého červeného 
kříže, kdy byly některým osobám z důvodu výskytu 
štěnic pořizovány veškeré osobní potřeby a zajiš-
ťováno náhradní bydlení. Finanční prostředky byly 
rovněž využity na nákup potravin, léků a dalších 
nezbytných potřeb u osob, které se dostaly do mimo-
řádně tíživé životní situace a jejich neposkytnutí by 
tyto osoby ohrozilo na životě a zdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství 



mateřské školy
příspěvek
na provoz

dotace               
(Šablony a Obědy 

do škol)

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 14 301 580 914,00 502 704,80 40 538,00 2 050,00 42 588,00 0,00 42 588,00

 Přerov, Dvořákova 23 302 615 003,00 511 510,00 4 845,68 1 450,00 6 295,68 1 120,00 5 175,68

 Přerov, Komenského 25 305 604 405,00 875 056,80 48 334,45 0,00 48 334,45 4 999,66 43 334,79

 Přerov, Kouřílkova 2 306 1 242 278,00 723 675,20 0,00 2 000,00 2 000,00 1 500,00 500,00

 Přerov, Kratochvílova 19 307 551 588,00 570 827,20 0,00 39 306,00 39 306,00 7 861,00 31 445,00

 Přerov, Lešetín 5 308 550 811,00 529 308,00 56 800,00 0,00 3 840,00 3 840,00 840,00 3 000,00

 Přerov, Optiky 14 309 703 961,00 574 163,60 12 844,61 48 704,00 61 548,61 5 000,00 56 548,61

 Přerov, U tenisu 2 313 963 896,00 579 724,00 43 893,00 8 200,00 52 093,00 1 640,20 50 452,80

 Radost, Přerov, Kozlovská 44 323 450 972,00 587 669,00 40 784,84 4 960,00 45 744,84 0,00 45 744,84

 Píšťalka, Přerov, Máchova 8 325 1 225 001,00 649 139,20 0,00 1 550,00 1 550,00 310,00 1 240,00

 Přerov - Újezdec, p. o., Hlavní 61 318 532 774,00 386 864,80 20 840,46 2 460,00 23 300,46 1 000,00 22 300,46

 ZŠ J. A. Komenského a MŠ,
 Přerov - Předmostí,  Hranická 14

348 1 790 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 celkem za MŠ 9 811 883,00 6 490 642,60 56 800,00 212 081,04 114 520,00 326 601,04 24 270,86 302 330,18

základní školy
příspěvek
na provoz

dotace               
(Šablony a Obědy 

do škol)

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 2 442 395,00 3 124 937,00 0,00 65 611,00 65 611,00 6 561,00 59 050,00

 Přerov, Za mlýnem 1 351 2 567 842,00 0,00 150 000,00 0,00 45 725,00 45 725,00 9 145,00 36 580,00

 Přerov, Trávník 27 349 3 109 634,00 2 877 768,00 0,00 119 912,00 119 912,00 3 000,00 116 912,00 340 000,00

 Přerov, Svisle 13 342 2 793 351,00 1 652 592,00 0,00 52 199,50 52 199,50 10 440,00 41 759,50

 Přerov, Boženy Němcové 16 335 2 630 570,00 1 820 435,65 0,00 127 614,50 127 614,50 2 000,00 125 614,50

 Přerov, Velká Dlážka 5 341 2 859 225,00 52 539,90 106 700,00 16 186,59 23 703,95 39 890,54 0,00 39 890,54

 Přerov, Želatovská 8 337 2 687 060,00 1 502 808,00 58 000,00 0,00 45 196,32 45 196,32 6 780,00 38 416,32 2 417 954,00

 Přerov, U tenisu 4 340 3 465 069,00 2 437 946,00 0,00 141 898,40 141 898,40 28 379,00 113 519,40

 celkem za ZŠ *) 22 555 146,00 13 469 026,55 314 700,00 16 186,59 621 860,67 638 047,26 66 305,00 571 742,26 2 757 954,00
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 Nad rámec
příspěvku na 

provoz - příspěvek 
na předfin. ozdr. 

pobytů a Dešťovky 

Finanční vypořádání školských zařízení - rok 2019 (údaje v Kč)

p ř í d ě l y

p ř í d ě l y



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 5 625 000,00 -                 700 000,00  -               299 622,55   299 622,55     -               299 622,55   

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 15 432 992,00 1 960 387,00 311 675,72 40 899,89 2 000,00 42 899,89 0,00 42 899,89

*) dotace Měk neivestiční 1 370 387 Kč a investiční 590 000 Kč

 Celkem za oddělení školství
 a mládeže

x 53 425 021,00 21 920 056,15 1 383 175,72 269 167,52 1 038 003,22 1 307 170,74 90 575,86 1 216 594,88

*) Jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství

 Z
ávěrečný účet a výroční zpráva statutárního m

ěsta Přerova za rok 2019
_______________________________________________________________________________ 

– 99 –

p ř í d ě l y

p ř í d ě l y



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019
___________________________________________________________________________________

SML/0001/2019  TJ Sokol Újezdec z. s. 36 500,00 28.01.2020

SML/0002/2019  MG Bike Team, z. s. 16 000,00 20.01.2020

SML/0003/2019  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 5 000,00 29.01.2020

SML/0004/2019  Karate Přerov, z. s. 55 000,00 09.01.2020

SML/0005/2019
 SKORPEN Přerov - potápěčský klub, pobočný 
 spolek SPMS

52 000,00 31.01.2020

SML/0006/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 50 000,00 15.01.2020

SML/0007/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 8 000,00 15.01.2020

SML/0008/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 5 000,00 15.01.2020

SML/0009/2019  ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV 46 000,00 30.01.2020

228 000,00

228 000,00

227 000,00

245 000,00

245 000,00

SML/0012/2019  Tenisový Klub Kozlovice z. s. 10 000,00 27.01.2020

SML/0013/2019  Sportovní klub Žeravice, spolek 99 000,00 24.01.2020

1 492 000,00

1 492 000,00

1 491 000,00

SML/0015/2019  DRAGON FORCE PŘEROV z. s. 47 000,00 27.01.2020

SML/0016/2019  Veslařský klub Přerov, z. s. 127 000,00 29.01.2020

SML/0017/2019  Klub vodního póla Přerov 86 000,00 31.01.2020

SML/0018/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 38 000,00 16.12.2019

SML/0020/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 16 000,00 16.12.2019

SML/0021/2019  SK BADMINTON Přerov, z. s. 50 000,00 31.01.2020

SML/0022/2019  KMK Zubr Přerov, z. s. 49 000,00 14.01.2020

487 000,00

487 000,00

485 000,00

301 000,00

301 000,00

301 000,00

SML/0025/2019  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 30 000,00 30.01.2020

224 500,00

224 500,00

SML/0027/2019  NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z. s. 100 000,00 28.01.2020

SML/0028/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 22 000,00 30.01.2020

SML/0029/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 22 000,00 29.01.2020

SML/0030/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 75 000,00 29.01.2020

SML/0031/2019  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 37 000,00 30.01.2020

SML/0032/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 37 000,00 29.01.2020

SML/0033/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 49 000,00 29.01.2020

SML/0034/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 66 000,00 29.01.2020

SML/0023/2019  Volejbal Přerov, z. s.

SML/0024/2019  1. FC Viktorie Přerov z. s.

29.01.2020

30.01.2020

29.01.2020

Dotační program na podporu oblasti sportu

číslo sml.     název dotace celkem vráceno
vyúčtování 
podáno dne

SML/0026/2019  FBC Přerov, z. s.

 TK PRECHEZA Přerov z. s.

SML/0011/2019  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s.

30.01.2020

29.01.2020

SML/0010/2019

SML/0014/2019  HC ZUBR Přerov z. s.

27.01.2020
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SML/0035/2019  Fantasy Přerov z. s. 66 000,00 30.01.2020

SML/0036/2019  FAST FINS CZ, pobočný spolek SPMS 4 000,00 27.01.2020

SML/0037/2019  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s. 4 000,00 16.12.2019

SML0038/2019  Fitness AVE Přerov z. s. 49 000,00 30.01.2020

SML/0039/2019  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 37 000,00 31.01.2020

SML/0040/2019  Duha Klub Dlažka 88 000,00 30.01.2020

SML/0041/2019  Šachový klub Vinary, z. s. 5 000,00 28.01.2020

145 500,00

145 500,00

SML/0043/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 37 000,00 30.01.2020

SML/0044/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 6 000,00 30.01.2020

SML/0045/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 48 000,00 30.01.2020

SML/0046/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 27 000,00 30.01.2020

SML/0047/2019  TBS Přerov, z. s. 66 000,00 27.01.2020

SML/0048/2019  TJ Sokol Újezdec z. s. 31 000,00 28.01.2020

SML/0049/2019  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 24 000,00 29.01.2020

SML/0050/2019  Karate Přerov, z. s. 14 000,00 09.01.2020

130 500,00

130 500,00

SML/0053/2019  TK PRECHEZA Přerov z. s. 38 000,00 29.01.2020

SML/0054/2019  FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z. s. 89 000,00 27.01.2020

SML/0055/2019  Sportovní klub Žeravice, spolek 131 000,00 24.01.2020

SML/0056/2019  KMK Zubr Přerov, z. s. 32 000,00 14.01.2020

SML/0057/2019  1. FC Viktorie Přerov z. s. 89 000,00 30.01.2020

SML/0058/2019  Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z. s. 22 000,00 30.01.2020

SML/0059/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 25 000,00 29.01.2020

174 000,00

174 000,00

173 000,00

SML/0061/2019  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 37 000,00 30.01.2020

SML/0062/2019  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 18 000,00 31.01.2020

SML/0063/2019  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 22 000,00 31.01.2020

SML/0064/2019  Duha Klub Dlažka 32 000,00 30.01.2020

SML/0065/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 45 000,00 30.01.2020

SML/0066/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 45 000,00 30.01.2020

SML/0067/2019
 Skorpen Přerov - potápěčský klub, pobočný 
 spolek SPMS

3 500,00 17.01.2020

SML/0068/2019
 Skorpen Přerov - potápěčský klub, pobočný 
 spolek SPMS

9 000,00 17.01.2020

SML/0069/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 000,00 15.01.2020

SML/0070/2019  Kynologický klub Přerov, z. s. 4 000,00 15.01.2020

SML/0071/2019  Kynologický klub Přerov, z. s. 5 000,00 15.01.2020

SML/0072/2019  Kynologický klub Přerov, z. s. 4 000,00 15.01.2020

SML/0073/2019  MORAVIAN DRAGONS 23 000,00 09.01.2020

SML/0074/2019  TK PRECHEZA Přerov z. s. 28 000,00 12.08.2019

SML0075/2019  TK PRECHEZA Přerov z. s. 23 000,00 27.09.2019

SML/0076/2019  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 5 500,00 24.01.2020

SML/0077/2019  Tenisový Klub Kozlovice z. s. 5 000,00 27.01.2020

SML/0042/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s.

SML/0051/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov

SML/0060/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

29.01.2020

15.01.2020

29.01.2020

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno
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SML/0078/2019  Sportovní klub Žeravice, spolek * 3 000,00 3 000,00

SML/0079/2019  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 52 000,00 01.10.2019

SML/0080/2019  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 24 000,00 01.10.2019

SML/0081/2019  Sportovní klub ŠELA SPORT, z. s. 10 000,00 08.11.2019

SML/0082/2019  DRAGON FORCE PŘEROV z. s. 10 000,00 27.01.2020

SML/0083/2019  SK BADMINTON Přerov, z. s. 6 000,00 31.01.2020

SML/0084/2019  Volejbal Přerov, z. s. 32 000,00 29.01.2020

SML/0085/2019  1. FC Viktorie Přerov z. s. 8 000,00 29.01.2020

SML/0086/2019  Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 2 500,00 18.12.2019

SML/0087/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 5 000,00 29.01.2020

SML/0088/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 3 500,00 29.01.2020

SML/0089/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 5 500,00 29.01.2020

SML/0090/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 16 000,00 29.01.2020

SML/0091/2019  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 15.01.2020

SML/0092/2019  Okresní fotbalový svaz Přerov 6 500,00 15.01.2020

SML/0093/2019  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 15.01.2020

SML/0094/2019  Okresní fotbalový svaz Přerov 5 000,00 15.01.2020

SML/0095/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 11 000,00 29.01.2020

SML/0096/2019  Okresní fotbalový svaz Přerov 4 000,00 15.01.2020

SML/0097/2019  FBC Přerov z. s. 4 000,00 30.01.2020

SML/0098/2019  FBC Přerov z. s. 4 000,00 30.01.2020

SML/0099/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 29.01.2020

SML/0100/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 29.01.2020

SML/0101/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 29.01.2020

SML/0102/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 4 000,00 29.01.2020

SML/0103/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 3 000,00 29.01.2020

SML/0104/2019  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 3 500,00 31.01.2020

SML/0105/2019  Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 4 000,00 31.01.2020

SML/0106/2019  Fantasy Přerov z. s. 16 000,00 30.01.2020

SML/0107/2019  FAST FINS CZ, pobočný spolek SPMS * 5 000,00 5 000,00

SML/0108/2019  FAST FINS CZ, pobočný spolek SPMS 2 000,00 27.01.2020

SML/0109/2019  Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z. s. 62 000,00 30.09.2019

SML/0110/2019  TEMPISH in-line z. s. 3 500,00 31.01.2020

SML/0111/2019  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 52 000,00 30.01.2020

SML/0112/2019  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 21 000,00 21 000,00

SML/0113/2019  AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR 28 000,00 30.01.2020

SML/0114/2019  NADAČNÍ FOND MAMUT 7 000,00 11.10.2019

SML/0115/2019  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 3 000,00 31.01.2020

SML/0116/2019  Duha Klub Dlažka 17 500,00 30.01.2020

SML/0117/2019  Duha Klub Dlažka 9 000,00 30.01.2020

SML/0118/2019  Duha Klub Dlažka 23 000,00 30.01.2020

SML/0119/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 9 000,00 30.01.2020

SML/0120/2019  Sportovní klub Přerov 1908 z. s. 6 000,00 30.01.2020

SML/0121/2019  TBS Přerov, z. s. 7 000,00 09.12.2019

SML/0122/2019  TBS Přerov, z. s. 3 500,00 02.07.2019

 C E L K E M 12 530 500,00 29 000,00

* dotace byly vráceny v roce 2019

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno
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SML/0123/2019  Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přerov 17 000,00 14.01.2020

SML/0124/2019  KYNOLOGICKÝ SPOLEK PŘEROV 3 000,00 17.01.2020

SML/0125/2019  KČT, odbor SK Přerov 5 000,00 22.01.2020

SML/0126/2019  Mykologický spolek Přerov 6 000,00 23.01.2020

SML/0127/2019  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 4 000,00 27.01.2020

SML/0128/2019  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Henčlov 6 000,00 24.01.2020

SML/0129/2019  Tenisový klub Přerov, spolek 19 000,00 29.01.2020

SML/0130/2019  Duha Klub Rodinka 12 000,00 28.01.2020

SML/0131/2019  Moravský ornitologický spolek 15 000,00 16.01.2020

SML/0132/2019  Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. 9 000,00 31.01.2020

SML/0133/2019  EDUCANOVA, z. s. 2 500,00 16.12.2019

SML/0134/2019  fyzická osoba (A. K.) 35 000,00 31.01.2020

SML/0135/2019  Duha Klub Dlažka 46 000,00 4 600,00

SML/0136/2019
 Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala 
 Přerov, z .s.

12 000,00 16.01.2020

SML/0137/2019  KLUBOUŠKO, o. s. 13 000,00 31.01.2020

SML/0138/2019  Tenisový klub Přerov, spolek 28 000,00 29.01.2020

SML/0139/2019  Radioklub OK2KJU Přerov, pobočný spolek 5 000,00 24.01.2020

SML/0140/2019
 Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala 
 Přerov, z. s.

23 000,00 16.01.2020

SML/0141/2019  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 09.01.2020

SML/0142/2019  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 500,00 09.01.2020

SML/0143/2019  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 2 000,00 09.01.2020

SML/0144/2019  Asociace TOM ČR, TOM 5504 LIŠÁCI 4 000,00 09.01.2020

SML/0145/2019  Mykologický spolek Přerov 10 500,00 23.01.2020

SML/0146/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 000,00 15.01.2020

SML/0147/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 2 500,00 15.01.2020

SML/0148/2019  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 4 000,00 27.01.2020

SML/0149/2019  Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj 4 000,00 27.01.2020

SML/0150/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 6 000,00 17.12.2019

SML/0151/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 6 500,00 09.10.2019

SML/0152/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 3 600,00 10.06.2019

SML/0153/2019  Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z. s. 8 000,00 22.01.2020

SML/0154/2019
 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., 
 okresní myslivecký spolek Přerov

6 500,00 30.05.2019

SML/0155/2019  Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z. s. 2 000,00 22.01.2020

SML/0156/2019  KLUBOUŠKO, o. s. 2 000,00 31.01.2020

SML/0157/2019  KLUBOUŠKO, o. s. 1 000,00 31.01.2020

SML/0158/2019  KLUBOUŠKO, o. s. 4 000,00 31.01.2020

SML/0159/2019  KLUBOUŠKO, o. s. 2 500,00 31.01.2020

SML/0160/2019  fyzická osoba (J. V.) 5 000,00 31.01.2020

SML/0161/2019  fyzická osoba (J. V.) 3 000,00 3 000,00

 C E L K E M 346 100,00 7 600,00

Dotační program na podporu oblasti volného času

dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno    názevčíslo sml.
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SML/0669/2019  KSK Limit, z. s. 30 000,00 20.01.2020

SML/0670/2019  KSK Limit, z. s. 6 000,00 20.01.2020

SML/0671/2019  KSK Limit, z. s. 3 000,00

SML/0672/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 8 000,00 29.01.2020

SML/0882/2019  Fyzická osoba (J. T.) 50 000,00 20.01.2020

SML/0883/2019  Volejbal Přerov, z. s. 25 000,00 29.01.2020

SML/0884/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 16 000,00 15.01.2020

SML/1172/2019
 Sportovní klub Žeravice, spolek 3 260 000,00

SML/1186/2019
 TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 1 245 926,00

SML/1171/2019  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 200 000,00 15.01.2020

SML/1167/2019  Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 150 000,00 29.01.2020

SML/1403/2019  AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR 50 000,00 30.01.2020

SML/1538/2019  Karate Přerov, z. s. 25 000,00 09.01.2020

SML/1835/2019  Karate Přerov, z. s. 25 000,00 09.01.2020

SML/1838/2019  Laguna Cycles Team 5 000,00 27.01.2020

SML/1832/2019  TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 200 000,00 29.01.2020

SML/1837/2019  Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z. s. 5 000,00 31.01.2020

SML/0885/2019  Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov I 13 000,00 02.12.2019

SML/0886/2019  Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přerov II 13 000,00 30.01.2020

SML/0887/2019
 Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace 
 Výkleky

20 000,00 19.11.2019

SML/0888/2019  Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov 20 000,00 19.11.2019

SML/0889/2019  Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov 15 000,00 19.11.2019

 C E L K E M 5 384 926,00

 

vráceno

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne
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SML/0206/2019  Spolusetkávání Přerov, z. ú. 210 000,00 15.01.2020

SML/0207/2019  DC 90 o. p. s. 3 000,00 21.01.2020

 Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých

 České republiky, zapsaný spolek

 Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých

 České republiky, zapsaný spolek

SML/0212/2019  Sdružení MOST K ŽIVOTU z. s. 70 000,00 28.01.2020

SML/0213/2019  Sdružení MOST K ŽIVOTU z. s. 80 000,00 28.01.2020

SML/0214/2019  Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 355 000,00 29.01.2020

SML/0215/2019  Linka bezpečí, z. s. 3 000,00 29.01.2020

SML/0217/2019  Středisko sociální prevence Olomouc, přísp. org. 10 000,00 09.01.2020

SML/0218/2019  Centrum Dominika Kokory, přísp. org. 22 000,00 30.01.2020

SML/0219/2019  Charita Prostějov 20 000,00 27.01.2020

SML/0221/2019  Domov Na zámečku Rokytnice, přísp. org. 6 000,00 30.01.2020

SML/0222/2019  Domov Na zámečku Rokytnice, přísp. org. 8 000,00 30.01.2020

SML/0223/2019  Jdeme Autistům Naproti z. s. 6 000,00 26.08.2019

SML/0224/2019  Armáda spásy v České republice, z. s. 335 000,00 28.01.2020

SML/0225/2019  Armáda spásy v České republice, z. s. 55 000,00 28.01.2020

SML/0226/2019  Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Př., přísp. org. 24 000,00 28.01.2020

SML/0227/2019  P-centrum, spolek 38 000,00 28.01.2020

SML/0228/2019  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 6 000,00 20.01.2020

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.

 přerovského regionu z. s.

SML/0230/2019  Duševní zdraví, o. p. s. 140 000,00 31.01.2020

SML/0231/2019  Hospic na Svatém Kopečku 20 000,00 30.10.2019

SML/0232/2019  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 30 000,00 28.01.2020

SML/0233/2019  TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 35 000,00 28.01.2020

SML/0234/2019  SOS dětské vesničky, z. s. 60 000,00 28.01.2020

SML/0235/2019  Člověk v tísni o. p. s. 30 000,00 31.01.2020

SML/0236/2019  Člověk v tísni o. p. s. 25 000,00 31.01.2020

SML/0259/2019  Oblastní charita Přerov 530 000,00 31.01.2020

SML/0260/2019  Oblastní charita Přerov 55 000,00 31.01.2020

SML/0261/2019  Oblastní charita Přerov 60 000,00 31.01.2020

SML/0262/2019  Oblastní charita Přerov 80 000,00 31.01.2020

SML/0263/2019  Oblastní charita Přerov 100 000,00 31.01.2020

SML/0264/2019  Jsme tady, o. p. s. 140 000,00 30.01.2020

SML/0265/2019  KAPPA-HELP, z. s. 60 000,00 30.01.2020

SML/0266/2019  KAPPA-HELP, z. s. 55 000,00 30.01.2020

SML/0267/2019  KAPPA-HELP, z. s. 70 000,00 30.01.2020

SML/0268/2019  KAPPA-HELP, z. s. 55 000,00 30.01.2020

SML/0269/2019  Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 15 600,00 05.02.2020

SML/0270/2019  NADĚJE 2 000,00 29.01.2020

SML/0271/2019  Maltézská pomoc, o. p. s. 75 000,00 30.01.2020

125 000,00SML/0229/2019

SML/0210/2019 29.01.2020

28.01.2020

29.01.2020

35 000,00

35 000,00SML/0211/2019

Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno
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SML/0272/2019  Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdrav. post., p. o. 2 000,00 28.01.2020

 Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí v ČR, z. s.

 Klub KORÁLEK

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace SPCCH 3

SML/0390/2019  Unie ROSKA-reg. org. ROSKA PŘEROV, z. p. s. 6 000,00 08.01.2020

SML/0391/2019  Dětský průvodce rozvodem, z. s. 25 000,00 22.01.2020

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov 2

SML/0393/2019  SNADNO z. s. Přerov 6 000,00 27.01.2020

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 základní organizace Přerov

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

 okresní organizace Přerov

SML/0396/2019  Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Přerov 6 000,00 08.01.2020

SML/0397/2019  Mamma HELP, z. s. 25 000,00 29.01.2020

SML/0398/2019  Centrum moudré šance, spolek 5 000,00 28.01.2020

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.

 přerovského regionu z. s.

 pobočný spolek vozíčkáři Přerov

SML/0401/2019  Duha Klub Rodinka 12 000,00 29.01.2020

SML/0402/2019  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 100 000,00 27.01.2020 42 800,00

SML/0403/2019  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s. 7 200,00 20.08.2019

 Andělé Stromu života pobočný spolek

 Moravskoslezský kraj

SML/0406/2019  Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.

SML/0407/2019  Maltézská pomoc, o. p. s. 35 000,00 30.01.2020

SML/0408/2019  Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 10 000,00 17.01.2020

 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého

 kraje, p. o.

SML/0456/2019  Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov 115 200,00 08.08.2019

 Alfa handicap-sdružení občanů se zdrav. post.

 přerovského regionu z. s.

SML/0459/2019  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 9 000,00 28.11.2019

SML/0461/2019  Duševní zdraví, o. p. s. 10 000,00 31.01.2020

SML/0462/2019  TyfloCentrum Olomouc o. p. s. 10 000,00 28.01.2020

SML/0463/2019  Člověk v tísni, o. p. s. 20 000,00 31.01.2020

SML/0464/2019  Oblastní charita Přerov 80 000,00 31.01.2020

SML/0465/2019  Jsme tady, o. p. s. 10 000,00 30.01.2020

SML/0466/2019  KAPPA-HELP, z. s. 45 000,00 30.01.2020

SML/0467/2019  KAPPA-HELP, z. s. 15 000,00 30.01.2020

SML/0468/2019  KAPPA-HELP, z. s. 35 000,00 30.01.2020

 C E L K E M 3 766 541,20 43 258,80

28.01.2020SML/0457/2019

23.01.2020

29.01.2020

10 000,00

6 000,00

6 000,00

18.12.2019

15 000,00

dotace byla odmítnuta

458,80

SML/0405/2019

SML/0454/2019

6 000,00SML/0388/2019

SML/0389/2019

číslo sml.     název dotace celkem

6 000,00

33 541,20

20.01.2020

6 000,00

6 000,00SML/0392/2019

SML/0399/2019

SML/0394/2019

SML/0395/2019 29.01.2020

vyúčtování 
podáno dne

vráceno

22.01.2020

22.01.2020
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SML/1194/2019  Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov 10 000,00 08.08.2019

SML/1424/2019  Armáda spásy v České republice, z. s. 6 000,00 10.01.2020

SML/1429/2019  Charita Přerov 250 000,00 31.01.2020

 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého

 kraje, p. o.

 C E L K E M 316 000,00 5 513,90

5 513,90SML/1826/2019 23.01.202050 000,00

Individuální dotace a dary

číslo sml.     název dotace celkem
vyúčtování 
podáno dne

vráceno
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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. Odbor vykonává především 
státní správu, částečně i samosprávné 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 bodo-
vého systému hodnocení řidičů atd.), ověřování listin 
a podpisů, vydávání občanských průkazů, cestovních 
a matričních dokladů, řidičských průkazů, vedení 
registru řidičů, vydávání živnostenských oprávnění. 
Dále projednává přestupky, a to jak dopravní, tak 

proti majetku, občanskému 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,  

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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� 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.  

Na pracovišti OP a CD došlo k významné změně 
v souvislosti s vydáváním veřejných listin orgány 
členských států Evropské unie (EU) v souladu s jejich 
vnitrostátním právem, jejichž hlavním účelem je 
stvrzení skutečností např. o místu pobytu, o naro-
zení, úmrtí, rodinném stavu, apod. Jedná se tedy 
zejména o matriční doklady, doklady týkající se 
místa pobytu, státní příslušnosti a záznamy v rejstříku 
trestů. Od 16.02.2019 nabylo účinnosti Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU z 06.07.2016 
o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením 
požadavků na předkládání některých veřejných listin 
v EU a o změně nařízení EU č. 1024/2012 (dále jen 
Nařízení). Nařízení bylo vydáno s cílem umožnit 
„volný pohyb veřejných listin“ a tím podpořit volný 
pohyb občanů EU. Účelem je omezit správní forma-
lity a náklady tím, že budou zjednodušeny požadavky 
na předkládání veřejných listin vydaných orgány jed-
noho členského státu EU v jiném členském státě EU. 
Pro pracoviště to znamenalo nově vystavovat k vydá-
vaným veřejným listinám Vícejazyčné standardní for-
muláře. V souvislosti s Nařízením nabyl 21.11.2019 
účinnosti zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění ně-
které zákony na úseku vnitřní správy. Tímto zákonem 
byl také novelizován zákon č. 301/2000 Sb., o matri-
kách, jménu a příjmení a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
se zde upravuje postup při vystavování formulářů 
k vydávaným veřejným listinám a upuštění od poža-
davku ověřování dokladů a úředního překladu do 
českého jazyka u cizích veřejných listin. Novela zá-
kona dále upřesňuje postup při nahlížení do matrič-
ních knih pro žadatele a nově upravuje možnost 
vyhledávání v nich a to u těch zápisů, od kterých již 
uplynula zákonem stanovená lhůta.  
Zákonem č. 279/2019 Sb., byl novelizován rovněž 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, kdy došlo ke změně výše 
správního poplatku z 20 Kč na 50 Kč za nahlédnutí 
do matriční knihy na konkrétní zápis a ke stanovení 
nového správního poplatku pro vyhledávání v mat-
ričních knihách, a to 200 Kč za každou započatou 
hodinu.  
Dále byl novelizován zákon č. 21/2006 Sb., o ověřo-
vání shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon 
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, kdy 
smyslem novely bylo zejména zjednodušit vidimaci 
listin opatřených viditelnými zajišťovacími prvky, 
umožnit vidimaci listin opatřených plastickým tex-
tem nebo razítkem a rozšířit výčet dokladů, kterými 
je možné prokázat totožnost pro účely legalizace, 
např. řidičským průkazem (ŘP). 

Pracoviště matriky ve spolupráci s oddělením vnitř-
ních služeb od letní sezóny 2019 nově zajišťovalo 
potřebné vybavení pro sňatečné obřady konané v par-
ku Michalov, především stůl pro oddávajícího, stůl 
se židlí pro učinění podpisů na protokolu o uzavření 
manželství a na místě samotném v den konání obřadu 
nachystání potřebného vybavení a výzdoby.  
 

 

Pracoviště OP provozuje mobilní pracoviště (off-line 
procesy), které zabezpečuje nabírání žádostí o OP 
u imobilních občanů a také následné předání vyhoto-
vených OP těmto občanům. V roce 2019 bylo usku-
tečněno 50 výjezdů k imobilním občanům v celém 
správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností Přerov, při nichž bylo nabráno 174 žá-
dostí o OP a předáno 160 vyhotovených OP. Dále 
bylo uskutečněno 35 výjezdů k těmto občanům z dů-
vodů provedení legalizace (ověření pravosti podpisu) 
nebo změny trvalého pobytu. 
Od 01.01.2019 nabyl účinnosti zákon č. 285/2018 
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů, který měl významný vliv na 
projednávání přestupků. Od tohoto data bylo zrušeno 
projednávání přestupků příkazem na místě uložením 
napomenutí a zákon nově stanovil projednání pře-
stupku domluvou. Domluva představuje neformální 
vyřízení přestupku, probíhá pouze ústně a neeviduje 
se. Nadále zůstává projednání přestupku příkazem 
na místě uložením pokuty v blokovém řízení, ale 
i zde došlo k výraznému poklesu počtu projednaných 
přestupků, neboť dle stanoviska Ministerstva vnitra, 
samotná skutečnost, že došlo ke ztrátě/odcizení OP 
ještě neznamená, že se osoba dopustila přestupku. 
Musí být prokázáno závadné jednání nebo opome-
nutí, které mělo ztrátu/odcizení OP za následek.  
Oddělení se v roce 2019 podílelo na přípravě a prů-
běhu voleb do Evropského parlamentu. Pracoviště 
OP mělo po dobu voleb službu k případnému vydá-
vání OP občanům, kteří chtěli uplatnit volební právo 
a zjistili, že mají OP již neplatný nebo došlo k jeho 
ztrátě či odcizení. Pracoviště ohlašovny vytvářelo 
seznam voličů do Evropského parlamentu, zajišťo-
valo na ohlašovně pobytu službu pro podání žádosti 
občanů jiných členských státu EU o zápis do sezna-
mu voličů, kteří chtějí hlasovat ve volbách na území 
ČR, dále vydávalo voličské průkazy a zajišťovalo 
službu ve dny voleb.  



 

 

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 
 

– 110 –

Za období roku 2019 bylo oddělením evidenčně 
správních agend a matriky vydáno dokumentů podle 
druhu a jednotlivých pracovišť:  
 

ROK 2018 2019 

Pracoviště občanských průkazů, cestovních 
dokladů a evidence obyvatel: 

počet přijatých žádostí o vydání OP 9 277 7 456 

z toho Blesk/Superblesk 199/31 423/24 

žádosti cizích úřadů 22 10 
počet vydaných OP se strojově 
čitelnými údaji 

10 113 7 867 

počet vydaných OP bez strojově 
čitelných údajů 

231 4 

počet skartovaných OP 8 902 6 738 

přijato oznámení ztrát, odcizení OP 1 221 1 276 

počet projednaných přestupků 1 567 126 

z toho: v blokovém řízení 227 98 

 vydání bloku na místě 
            nezaplaceného 

71 28 

            napomenutím  
           (od 01.01.2019 zrušeno zákonem) 

1 269    - 

počet přestupků postoupených 
na oddělení přestupků 

115 38 

počet vydaných potvrzení o OP 2 315 2 126 

počet provedených změn v evidenci 
obyvatel 

215 153 

poskytnutí údajů z informačního 
systému 

6 569 13 949 

přijaté žádosti o vydání cestovního 
pasu (CP) 

4 370 4 026 

z toho: Blesk/Superblesk  65/7 114/13 

vydané CP 4 450 3 990 

počet skartovaných CP 3 656 3 215 

přijato oznámení ztrát, odcizení CP 312 229 

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu 

vydáno potvrzení o změně trvalého 
pobytu (TP) 

1 164 1 175 

oznámení vlastníkům objektů o změ-
ně v počtu osob přihlášených k TP 

392 357 

podáno žádostí o zrušení údaje 
o místu TP 

186 121 

vydáno výpisů evidence obyvatel 54 105 

počet provedených změn v evidenci  3 546 3 569 

hlášení doručovací adresy 56 47 

hlášení ukončení TP na území ČR 10 8 

ověřování podpisů - legalizace 1 340 1 396 

ověřování listin - vidimace 661 396 

vydávání ověřených výstupů 
z informačních systémů veřejné 
správy (Czech Point) 

  

výpisy z katastru nemovitostí 57 63 

výpisy z obchodního rejstříku 81 49 

výpisy z rejstříku trestů 277 265 

výpisy z živnostenského rejstříku 28 13 

výpisy z registru řidičů 4 15 

výpisy z registru kvalifikovaných 
dodavatelů 

1 0 

výpis z registru autovraky 0 0 

výpis z insolvenčního rejstříku 0 0 

konverze dokumentů na žádost 225 278 

konverze dokumentů z moci úřední 375 276 

žádost o zřízení datové schránky 10 6 

oznámení o zneplatnění přístupových 
údajů a vydání nových 

15 17 

výpisy ze základních registrů  3 3 

počet vydaných veřejných listin 
o identifikaci  

10 8 

Pracoviště matriky 

počet zápisů v knize narozených 783 818 

počet zápisů v knize manželství 152 152 

z toho: církevních/s cizinci 13/6 14/8 

počet zápisů v knize úmrtí 682 702 

vyhotoveno duplikátů matričních 
dokladů 

1 526 1 135 

z toho: pro tuzemsko/pro cizinu/od 
15.02.2019 pro EU 

1 461/65 
1037/71/

27 

změny v matričních zápisech (určení 
a popření otcovství, osvojení, změny 
jména a příjmení, rozvody, opravy) 

 
504 

 
493 

povolení změny jména a příjmení 27 27 

zpětvzetí příjmení po rozvodu 8 6 

příjmení žen v mužském tvaru 19 15 

volba druhého jména, volba jiného 
jména osvojenci 

6/1 6/1 

vydáno osvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství 
v cizině nebo s cizincem/od 
15.02.2019 pro EU 

21 13/6 

osvědčení k církevnímu sňatku 15 14 

prominutí dokladů k uzavření 
manželství 

7 9 

povolení uzavřít manželství na jiném 
vhodném místě nebo mimo stanove-
nou dobu 

21 18 

počet provedených vyšších ověření 
dokladů pro cizinu 1 0 

podklady pro zápis do zvláštní 
matriky Brno 

15 21 

zápisy určení otcovství 268 277 

z toho: před narozením/po narození 211/57 228/49 

ověření podpisů – legalizace  165 176 

ověřování listin – vidimace 85 54 

počet vydaných veřejných listin 
o identifikaci 

0 0 

počet vydaných ověřených výstupů 
z inf. systému veřejné správy  

8 1 

nahlížení do matričních knih 42 27 
doslovné výpisy z matričních knih 27 49 

 

Počty ověřování pro MMPr 2018 2019 

legalizace 1 568 1 732 

vidimace 808 533 
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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:                                               2 670 400,00 Kč 
% plnění:                                                       89,0 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady)   
 

Rozpočet původní:                                 80 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               80 000,00 Kč 
Plnění:                                                    64 129,79 Kč 
% plnění:                                                       80,2 
 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopíro-
vání aj.)   
 

Rozpočet původní:                                   2 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                 2 000,00 Kč 
Plnění:                                                        862,00 Kč 
% plnění:                                                      43,1 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 

Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč 
Plnění:                                                    34 192,00 Kč 
% plnění:                                                       57,0   
 

Výdajová část rozpočtu  
 
Činnost místní správy  
 

Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč 
Čerpání:                                                   3 200,00 Kč 
% čerpání:                                                     21,3   
 

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.  
 

Oddělení přestupků  
 

� komplexně zajišťovalo výkon státní správy na 
úseku přestupků v souladu se zákonem 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, zákonem č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích a v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny ve znění 
pozdějších předpisů. 

I v roce 2019 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 2019 bylo oznámeno 
11 shromáždění.  
Oproti předchozím rokům došlo k výraznému nárůstu 
přestupků dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 oddělení 
projednávalo 57 přestupků, v roce 2019 se jednalo 
o 125 přestupků dle uvedeného zákona.  
 
Přehled úkonů v agendě přestupků  
 

ROK 2018 2019 

počet došlých oznámení 
o přestupku  

1 678 1 730 

porušení OZV města       45 40 
přestupky proti:   
- veřejnému pořádku 69 70 
- občanskému soužití 967 1 000 
- majetku  278 288 
- ostatní přestupky 319 332 
uloženo na pokutách Kč 541 000  629 080 
z toho: zaplaceno v blokovém 
      řízení/příkazem na místě/Kč 

42 900 45 080 

 
Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších 
oprávněných orgánů, byly zpracovávány a vyhoto-
vovány zprávy o občanech.   
 

ROK 2018 2019 

zpracováno zpráv o občanech pro 
potřeby orgánů činných v trestním řízení 

1 644 1 745 

zpracováno zpráv o občanech – 
vyjádření k žádosti o zbrojní průkaz 

296 123 

zpracováno zpráv o občanech – obecní 
byty 

221 333 
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V roce 2019 došlo ke změně doby platnosti zbroj-
ních průkazů, kdy tato byla prodloužena z 5 na 10 let. 
Z toho důvodu došlo k úbytku žádostí o vyjádření 
k žádosti o zbrojní průkaz. Naopak došlo k nárůstu 
žádostí občanů o obecní byty.  
V prosinci 2018 byla uzavřena nová smlouva mezi 
Probační a mediační službou ČR, středisko Přerov 
a TSMPr, s. r. o. Spisy odsouzených osob, kterým byl 
v předchozích letech uložen trest u poskytovatele 
Magistrátu města Přerova, zde zůstaly vedeny do 

jejich uzavření. V roce 2019 bylo uzavřeno 9 spisů, 
celkem bylo odsouzenými v průběhu roku odpraco-
váno 292 hodin.  
 
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:                                                    16 850,00 Kč 
% plnění:                                                           -   
 
Sankční platby  
 

Rozpočet původní:                               480 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             480 000,00 Kč 
Plnění:                                                  559 141,24 Kč 
% plnění:                                                     116,5   
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 
Rozpočet původní:                                 60 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               60 000,00 Kč 
Plnění:                                                  112 879,00 Kč 
% plnění:                                                     188,1   
 
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 překročeny, když mimo pokuty uložené v běž-
ném roce, byly úspěšněji vymáhány i sankce a nákla-
dy řízení uložené v minulých obdobích.   
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Činnost místní správy   
 
Rozpočet původní:                                 20 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               20 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 15 050,00 Kč 
% čerpání:                                                     75,3   
 
Jednalo se o výdaje spojené s úhradou za zpracování 
znaleckého posudku z oboru psychiatrie. 

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 2019 sice došlo k jistému poklesu celkového 
počtu došlých oznámení o přestupku oproti roku 

2018 (o 631 oznámení), je ovšem nutno vzít v úvahu, 
že v roce 2018 byl extrémní nárůst počtu došlých 
oznámení oproti roku 2017. I přesto bylo v roce 
2019 přijato o 254 oznámení více než v roce 2017.  
Z celkového počtu došlých oznámení o přestupku je 
936 oznámení spočívajících v nedovoleném způsobu 
zastavení a stání, kdy totožnost řidiče vozidla není 
známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení 
řízení o přestupku, s čímž pak souvisí i počet odlo-
žených případů, který je (úměrně) nižší oproti roku 
2018, nicméně poměrně výrazný nárůst byl u pří-
padů vyřešených příkazem na místě (o 74 případů). 
Nelze opomenout, že v počtu odložených případů 
jsou zahrnuty i ty, kdy provozovatel vozidla určenou 
částku uhradil a věc tak byla odložena.  
Mírný nárůst byl zaznamenán u případů vyřešených 
v příkazním řízení, kdy tak přetrvává trend nastolený 
novou právní úpravou, která umožňuje rozhodování 
formou příkazu, jakožto zvláštním typem rozhod-
nutí, kterým lze uložit správní trest napomenutí, 
pokuty, zákazu činnosti, či propadnutí věci nebo 
náhradní hodnoty. V počtu případů řešených v pří-
kazním řízení jsou opět zahrnuty i příkazy provozo-
vatelům vozidel za přestupky, pokud se jednalo 
o neoprávněné zastavení nebo stání, které nastupuje, 
není-li určená částka ve výzvě provozovateli vozidla 
uhrazena ve stanovené lhůtě, anebo nejsou sděleny 
údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání 
přestupku.   
Úsek agendy dopravních přestupků vede na základě 
oznámení o zadržení ŘP správní řízení o zadržení 
ŘP do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku 
nebo o trestném činu. Z celkového počtu 81 přijatých 
oznámení se pouze v 5 případech o jeho zadržení 
nerozhodovalo a zadržený ŘP byl vrácen jeho držiteli. 
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Přehled úkonů agendy dopravních přestupků:  
 

ROK 2018 2019 

počet došlých oznámení 2 641 2 010 
usnesení o postoupení 
přestupkové věci 

35 65 

záznam o odložení věci 1 715 1 154 
příkaz na místě 123 197 
příkazní řízení 519 526 
správní řízení – rozhodnutí 
uložením sankce 

206 113 

správní řízení – rozhodnutí 
o zastavení řízení 

39 37 

rozhodnutí o upuštění od zbytku 
sankce zákazu řízení všech moto-
rových vozidel a o vrácení řidič-
ských oprávnění (ŘO) 

225 284* 

rozhodnutí o zrušení podmínění 
ŘO, o podmínění ŘO a o odnětí 
podmínění ŘO 

241 167** 

rozhodnutí o zadržení ŘP  68 81 
výzva k vyzvednutí ŘP pro 
nezahájené řízení 

9 5 

odpovědi na žádosti pojišťoven 88 69 
různé – odpovědi institucím, 
soudům 

46 52 

uloženo na pokutách Kč 3 917 150 3 745 700 

z toho: zaplaceno v blokovém  
            řízení Kč 

71 600 48 300 

*z toho bylo 16 rozhodnutí vydáno na úseku registru řidičů 
**z toho bylo 57 rozhodnutí vydáno na úseku registru řidičů   

V roce 2018 byly ve 3 místních částech města Pře-
rova (Lověšice, Kozlovice a Lýsky) nainstalovány 
silniční rychloměry RAMER10 T (radary).  Přijatá 
oznámení, pokud porušení pravidel bylo zjištěno 
prostřednictvím automatizovaného technického pro-
středku používaného bez obsluhy při dohledu na bez-
pečnost provozu na pozemních komunikacích, zpra-
covávalo 6 úředníků. V roce 2019 bylo zaevidováno 
21 007 přestupků, přičemž nejvíce bylo zazname-
náno překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně 
než 30 km/h, a to mimo obec v Přerově III-Lověšicích 
(9 492 případů), kde je nejvyšší dovolená rychlost 
mimo obec snížena dopravní značkou B20a na 
50km/h, a naopak nejméně zaznamenáno překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více 
v Přerově IV-Kozlovicích (5 případů).  
 
Přehled úkonů agendy dopravních přestupků 
(RADARY)  
 

ROK 2018* 2019 

počet přestupků 8 039 21 007 

usnesení o odložení věci /zaplaceno/ 6 056 16 721 
k odložení - ostatní 18 4 
k odložení - zaplaceno 32 61 

vyřízeno příkaz na místě 24 92 
příkazní řízení 17 2 500 

rozhodnutí 0 32 

*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, zaznamenávána 
profesní způsobilost řidiče, vydáván průkaz profesní 
způsobilosti řidiče a vydávány paměťové karty. 
S agendou je spojeno i vedení bodového hodnocení 
řidiče (záznam bodů za spáchaný dopravní přestupek, 
odečítání bodů) a vedení správního řízení o námitkách 
proti záznamu bodů. Celkem bylo vedeno 8 námitko-
vých řízení. V registru řidičů bylo vedeno: 
� 62 133 řidičů, 
� 318 cizích (cizinců s českým ŘP),  
� 3 987 neřidičů,  
� 3 545 vlastníků profesní způsobilosti řidiče. 
 
Velká výměna ŘP se záznamem profesní způsobilosti 
řidiče a digitálních karet řidičů u řidičů profesionálů, 
u kterých uplynula 5 letá lhůta pro jejich výměnu, 
proběhla v roce 2018, proto lze sledovat výrazný 
pokles vydání paměťových karet řidičů v roce 2019.  
Oproti roku 2018 došlo k poklesu počtu zaevidování 
přestupků a přečinů, avšak je zaznamenán nárůst 
evidování spáchaných přestupků podle zákona o sil-
ničním provozu u cizinců, neboť z důvodu staveb-
ních akcí, které významně ovlivnily dopravní situaci 
v celém správním obvodu, byly prováděny kontroly 
u projíždějících jízdních souprav resp. kamionů, 
jejichž řidiči se neřídili dopravními značkami. 
 
Přehled úkonů na úseku registru řidičů a ŘO 
 

ROK 2018 2019 

udělení, rozšíření ŘO 2 804 2 720 
vydání mezinárodních ŘP 419 479 
vydání nových ŘP 7 356 4 996 
vydání průkazů profesní způsobilosti 
řidiče 

3 14 

vydání paměťových karet 2 210 761 
zaevidování přestupků a přečinů 2 936 2 907 
výdej dat z registru řidičů 1 321 1 803 

 

 
 

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).  
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Od 01.04.2019 lze na základě žádosti vlastníka nebo 
provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlast-
níka k silničnímu vozidlu, jde-li o silniční vozidlo 
používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík 
výlučně nebo s jiným palivem, vydat RZ elektric-
kého vozidla. V roce 2019 pracoviště vydalo 5 těchto 
RZ. Nadále jsou v registru vozidel postupně doplňo-
vány zjištěné chybějící nebo neúplné informace, jež 

nebyly vůbec nebo chybně převedeny z předchozího 
programu při přechodu na nový centrální registr 
vozidel v roce 2012. 

Počet úkonů na úseku registru vozidel 

ROK 2018 2019 

schválení technické způsobilosti – 
individuální dovoz 

924 885 

stavby, přestavby 8 16 
znovuobnovení původního VIN 
vozidla 

8 9 

1. evidování vozidla v ČR 2 973 3 070 
zánik vozidla 1 210 1 218 
vývoz do zahraničí 196 180 
dědictví 176 171 
změna barvy vozidla 50 59 
změna vlastníka 161 259 
výměna SPZ a druhu SPZ 379 434 
technická prohlídka 1 146 1 395 
blokace 203 398 
vybavení/nestandardní provedení 819 694 
výměna technického průkazu 405 538 
oprava v záznamu vozidla 7 643 7 986 
znovuzaevidování  14 13 
osvědčení o registraci 812 941 
odhlášení dle 1999/37/ES 792 923 
vyřazení z provozu 877 822 
ukončení vyřazení z provozu 430 413 
změna registračního místa 586 636 
změna vlastníka a provozovatele 4 375 4 817 
RZ na přání 19 18 
různé (např. dožádání státních institucí) 1 680 1 710 

 
Z hlediska samosprávy řeší oddělení komplexně 
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. V průběhu roku byla Dodatkem č. 1 ke 
Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou (MAD Přerov 2018-
2027) přepočtena a aktualizovaná cena dopravního 
výkonu v MAD Přerov a zpracovány a podepsány 

Dodatky  č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace 
na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního 
města Přerova (KIDSOK), kterými se u tzv. příměst-
ské dopravy navýšila od roku 2019 cena dopravního 
výkonu a od roku 2020 se zvýšil předpokládaný 
počet ujetých kilometrů.  
V rámci realizace stavby "I/55 MÚK s ČD Přerov-
Předmostí" byla v prvním týdnu úplné uzavírky ul. 
Polní zajištěna přeprava pro všechny cestující v MAD 
zdarma a dále ve 3 úsecích ul. Velká Dlážka v Pře-
rově byl autobusům dlouhodobě dopravním znače-
ním vyhrazen jízdní pruh. 
V místní části Lýsky byl zahájen provoz na nové 
zastávce Přerov, Lýsky, díky které byl změněn režim 
u linek 102 a 112, které tuto zastávku obsluhují.   
V souladu s OZV č. 4/2013, o podmínce pro řidiče 
taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na úze-
mí statutárního města Přerova, oddělení organizovalo 

a komplexně zajišťovalo zkoušky k prokázání zna-
losti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů 
upravujících provozování taxislužby a ochrany spo-
třebitele. V rámci státního odborného dozoru bylo 
provedeno 12 kontrol vozidel taxislužby a 2 kontroly 
stanic měření emisí. 
 

 
 

Přehled úkonů na úseku dopravního úřadu, agendy 
stanice měření emisí 

ROK 2018 2019 

vystavení průkazů řidičů taxislužby 42 50 

zařazení vozidel taxislužby do evidence 27 13 

vyřazení vozidel taxislužby z evidence 17 14 

stanice měření emisí 3 0 

jízdní řády MAD 27 25 

licence MAD 5 2 

zkoušky taxislužby – odzkoušení uchazeči 32 47 

zkoušky taxislužby – vydaných osvědčení 20 35 
 
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-
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lové pozemní komunikaci a povolování výjimek 
z těchto úprav (dopravní značení).  
Místní úprava provozu byla v 68 případech vydána 
formou opatření obecné povahy. Z celkového počtu 
119 stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích se 8 případů týkalo stanovení místní 
úpravy na veřejně přístupných účelových komunika-
cích. Přechodná úprava provozu byla ve 160 přípa-
dech vydána formou opatření obecné povahy. Insti-
tut dočasného zákazu stání/zastavení silničních vozi-
del na pozemních komunikacích vydávaného formou 
opatření obecné povahy byl užit v 73 případech.  
Významnou akcí byla přechodná úprava provozu 
kvůli realizaci stavební akce Přerov, rekonstrukce 
kanalizačního sběrače – rekonstrukce kanalizace, 
a s tím spojená velká dopravní omezení (uzavírka 
ulic Osmek, Za Mlýnem, Kopaniny, Bezručova, 
Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka). Některé akce 
pak významně ovlivnily dopravní situaci v celém 
správním obvodu, např. 2. etapa stavební akce ul. 
Polní I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, rekon-
strukce parovodu na horkovod na území města, 
výstavba optické sítě T-Mobile v Předmostí a na 
Velké Dlážce, uzavírka v obci Radslavice z důvodu 
realizace opravy silnice II/434, úplná a pokračující 
uzavírka v souvislosti s výstavbou dálnice D1 0137 
Přerov – Lipník.  
 

Počet úkonů silničního správního úřadu:  
 

ROK 2018 2019 

stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

116  119  

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

178  176  

výjimky z místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

16  15 

zvláštní užívání pozemních 
komunikací 

379 407 

uzavírky, objížďky 90 96 

koordinovaná stanoviska 719 804 

vydaná vyjádření 28 40 
 
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 lednu a červnu absolvo-
vali povinná týdenní školení v Pardubicích a Brně, 
v listopadu se pak zúčastnili valné hromady asociace 
zkušebních komisařů ve Žďáru nad Sázavou. 

Počet provedených zkoušek a rozhodnutí: 
 

ROK 2018 2019 

zkoušky uchazečů o ŘO 622 637 

zkoušky z odborné způsobilosti 31 34 

zkoušky z profesní způsobilosti 27 35 

opakovaná zkouška o ŘO 791 745 

rozhodnutí o změně v registraci AŠ 22 35 

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:                                                  732 700,00 Kč 
% plnění:                                                     104,7   
 

Správní poplatky  
 

Rozpočet původní:                            6 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          6 000 000,00 Kč 
Plnění:                                               7 737 285,00 Kč 
% plnění:                                                     129,0   
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 
Rozpočet původní:                          14 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        14 000 000,00 Kč 
Plnění:                                             20 121 335,06Kč 
% plnění:                                                     143,8   
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  
 

Rozpočet původní:                               250 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             250 000,00 Kč 
Plnění:                                                  209 851,98 Kč 
% plnění:                                                       83,9   
 
V průběhu roku byly rovnoměrně plněny všechny 
plánované příjmy, výrazně byly překročeny příjmy 
za sankční platby (nejen za uložené sankce z rada-
rového měření, ale i za dopravní přestupky řešené ve 
správním řízení), stejně tak byly překročeny příjmy 
za správní poplatky.    
 
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:                          36 165 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                        36 165 000,00 Kč 
Čerpání:                                          36 164 905,48 Kč 
% čerpání:                                                   100,0   
 
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. 
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Bezpečnost silničního provozu 
 
Rozpočet původní:                                 98 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               91 500,00 Kč 
Čerpání:                                                 67 681,78 Kč 
% čerpání:                                                    74,0   
 
Jednalo se o výdaje za pronájem plochy v objektu 
bývalého ČSAD pro praktické zkoušky uchazečů 
o ŘO (motocykly) a úhrady za znalecké posudky 
v rámci přestupkového řízení.  
 

Činnost místní správy 
 
Rozpočet původní:                                        0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              26 500,00 Kč 
Čerpání:                                                26 456,00 Kč  
% čerpání:                                                     99,8 
 
Jednalo se o neplánovaný výdaj, kdy statutárnímu 
městu Přerov bylo soudem nařízeno uhradit náhradu 
nákladů řízení obci Veselíčko, která podala kasační 
stížnost ke správnímu soudu ve věci vydaného 
opatření obecné povahy v oblasti dopravního znače-
ní, které se týkalo území uvedené obce.    
 
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). 

Od roku 2017 dochází k soustavnému nárůstu celko-
vého počtu podnikatelů se sídlem ve správním 
obvodě zdejšího obecního živnostenského úřadu. 
Také v  roce 2019 se oproti předcházejícímu roku 
navýšil jejich počet, a to na 14 049 evidovaných 
podnikatelů (+124), za současného zvýšení počtu 
živnostenských oprávnění (ŽO), kterých zdejší úřad 
evidoval ke konci roku celkem 21 324 (+291).  
Obecní živnostenský úřad však také zpracovává 
podání „cizích“ podnikatelů, tedy podnikatelů se 
sídlem mimo jeho správní obvod. V oblasti evidence 
živnostenského rejstříku (ŽR) bylo mimo běžnou 
registrační činnost Centrálního registračního místa 
prověřeno a zpracováno v informačním systému 
registru živnostenského podnikání celkem 3 358 avíz 
o změnách údajů fyzických a právnických osob 
z jiných rejstříků (veřejný rejstřík; insolvenční 
rejstřík; registr obyvatel; registr územní identifikace 
adres a nemovitostí).  
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 2018 2019 

výpis ze ŽR jako průkaz ŽO  1 169 1 066 
rozhodnutí o udělení koncese 101 84 
rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní 
žádost 

243 276 

rozhodnutí o zrušení ŽO 31 17 
rozhodnutí o změně koncese  18 20 

rozhodnutí o pozastavení provozování 
živnosti aj. 

8 5 

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR 451 484 

vyrozumění o provedení zápisu změny ŽR 173 169 
vyrozumění o pokračování provozování 
živnosti  

230 196 

vyrozumění o přerušení provozování 
živnosti 

773 758 
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vyrozumění o shromáždění podkladů 
pro rozhodnutí aj. 

49 76 

vyrozumění o zápisu adresy pro 
vypořádání závazků 

227 252 

výzva dle § 57 odst. 2 živnosten. zákona 14 6 
výpis ze ŽR 165 143 
potvrzení o neexistenci/existenci zápisu 
v rejstříku 

287/20 310/12 

žádost o stanovisko ke 
koncesi/stanovisko ke změně koncese 

42/9 27/15 

oznámení o zahájení kontroly aj. 161 62 
oznámení příslušným úřadům 593 501 
předání údajů JRF (jednotný registrační 
formulář) příslušnému orgánu 

130 81 

 
Celkový počet podnikatelů s platným ŽO k datu 
31.12.2019 činil 14 049, z toho: 
� českých fyzických osob                              11 826 
� českých právnických osob                            1 985 
� zahraničních fyzických osob s org. složkou        2 
� zahraničních fyzických osob                           231 
� zahraničních právnických osob                           5 
Počet podnikajících fyzických osob se zvýšil oproti 
předcházejícímu roku o 77 osob, když nově se jich 
zaregistrovalo 327. Poslední ŽO zaniklo 43 osobám 
a další změny v počtu těchto podnikatelů byly způ-
sobeny přesunem adresy sídla podnikající fyzické 
osoby.  
Počet podnikajících právnických osob se snížil o 47 
osob, když nově své první ŽO zaregistrovalo 85 osob. 
Poslední ŽO zaniklo 47 osobám, další změny v počtu 
těchto podnikatelů byly způsobeny přesuny adresy 
sídla správního obvodu jiného obecního živnostem-
ského úřadu.  
 
Celkový počet ŽO podle druhů živností a subjektů 
k 31.12.2019: 
 

živnosti 
fyzické 
osoby 

právnické 
osoby 

celkem 

volné     9 640 1 934 11 574 
řemeslné 5 272 1 100 6 372 
vázané 1 184 481 1 665 
koncesované 1 200 513 1 713 

 
Kontrolní činnost 
 
Kontrola živnostenských podnikatelů byla prováděna 
v souladu s právními předpisy, za zjištění porušení 
právních předpisů byly ukládány sankce. Uskuteč-
něno bylo 165 kontrolních šetření, z toho 103 proto-
kolů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolní řád), uloženo 27 sankcí, z toho 18 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 31.12.2019 
bylo v evidenci: 

� českých fyzických osob                                   346 
� zahraniční fyzická osoba                                     1 
� právnických osob                                               66 
 
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 2019 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:                                                  526 135,00 Kč 
% plnění:                                                       87,7   
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů  
 
Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 
Plnění:                                                  124 550,00 Kč 
% plnění:                                                       - 
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)  
 
Rozpočet původní:                                 15 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               15 000,00 Kč 
Plnění:                                                    10 188,00 Kč 
% plnění:                                                       67,9   
 
 
 
 
 
 
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 oddě-
lení vyjadřovalo k záměrům obce prodat či pronaj-
mout pozemek z hlediska stavebního řádu a pozem-
ních komunikací. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Správní poplatky 
 
Rozpočet původní:                             2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           2 000 000,00 Kč 
Plnění:                                                2 135 900,00 Kč 
% plnění:                                                      106,8 
 
Jednalo se o poplatky za opatření nařízená stavebním 
úřadem na základě vydaných rozhodnutí. 

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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Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 

Rozpočet původní:                                180 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              180 000,00 Kč 
Plnění:                                                   328 900,00 Kč 
% plnění:                                                      182,7 
 

Jednalo se o pokuty dle stavebního zákona. 
 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady 
řízení o přestupcích)  
 

Rozpočet původní:                                50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              50 000,00 Kč 
Plnění:                                                   24 625,00 Kč 
% plnění:                                                      49,3 
 
Výdajová část rozpočtu 
 

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách 
 

Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč 
Čerpání:                                                    5 400,00 Kč 
% čerpání:                                                        5,4 
 

Finanční prostředky byly použity na pořízení zna-
leckých posudků a na úhradu soudního poplatku.  
 

 
 

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 environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 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 hospo-
dářství, koordinovalo odbornou praxi středoškolských 

a vysokoškolských studentů na úseku ochrany ŽP. 
Oddělení rovněž zajišťovalo ekonomickou agendu 
celého odboru a poskytovalo organizační a odbornou 
pomoc komisi ŽP. 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Správní poplatky 
 
Rozpočet původní:                                130 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              130 000,00 Kč 
Plnění:                                                             0,00 Kč 
% plnění:                                                          0,0 
 

Poplatky za uložení odpadů 
 
Rozpočet původní:                             2 000 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                           2 000 000,00 Kč 
Plnění:                                                2 830 766,45 Kč 
% plnění:                                                      141,5 
 
Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce 
jinými původci, než je město. 
 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                                  25 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                25 000,00 Kč 
Plnění:                                                      2 055,00 Kč 
% plnění:                                                         8,2 
 
Jednalo se např. o sankce za porušení povinností 
v oblasti odpadového hospodářství a za porušení zá-
kona 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:                                  45 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                45 000,00 Kč 
Čerpání:                                                           0,00 Kč 
% čerpání:                                                        0,0 
 
Finanční prostředky byly vyčleněny na znalecké 
a odborné posudky, konzultace a poradenské služby, 
ale nebyly čerpány. 
 

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detek-
tory aj.) 
 
Rozpočet původní:                                122 600,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              122 600,00 Kč 
Čerpání:                                                  99 216,00 Kč 
% čerpání:                                                      80,9 
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Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zveřej-
ňování informací o kvalitě ovzduší v Přerově na infor-
mačních 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:                              110 000,00 Kč 
Čerpání:                                                           0,00 Kč 
% čerpání:                                                        0,0  
 
Jednalo se o finanční rezervu na případné odstranění 
nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné čerpat.  
 
Ochrana druhů a stanovišť 
 
Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč 
Čerpání:                                                     7 849,00 Kč 
% čerpání:                                                        7,8 
 

Hrazen byl nákup krmiva pro zimní přikrmování 
ptactva na pozemcích ve vlastnictví města. 
 
Ekologická výchova a osvěta 
 
Rozpočet původní:                                100 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              100 000,00 Kč 
Čerpání:                                                  34 996,00 Kč 
% čerpání:                                                      35,0 
 
Finanční prostředky byly čerpány na nákup odměn 
pro úspěšné mateřské a základní školy v soutěži ve 
sběru použitých baterií a monočlánků, na nákup pro-
pagačních předmětů ke Dni stromů, na nákup pracov-
ních pomůcek a občerstvení pro účastníky osvětových 
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, a to 
4 fyzickým a 1 právnické osobě. 
 
Zachování a obnova kulturních památek 
 
Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              350 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 350 000,00 Kč 
% čerpání:                                                    100,0 
 
Jednalo se o poskytnutí dotace Římskokatolické 
farnosti Přerov na I. etapu celkové opravy střechy 
kostela sv. Vavřince. 

 
 

Ekologická výchova a osvěta  
 
Rozpočet původní:                                850 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              850 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 849 808,00 Kč 
% čerpání:                                                       100,0 
 
Čerpání zahrnuje poskytnutí dotací 11 subjektům 
v souladu se schváleným Programem pro poskytování 
dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. 
 

Ekologická výchova a osvěta (individuální dotace) 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                27 000,00 Kč 
Čerpání:                                                   27 000,00 Kč 
% čerpání:                                                       100,0 
 

Českému rybářskému svazu byla poskytnuta indivi-
duální dotace na revitalizaci přerovského rybníka. 

 
 
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:                                                   753 054,95 Kč 
% plnění:                                                            - 
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Poplatky za dočasné a trvalé odnětí půdy ze země-
dělského půdního fondu, závislé na investiční a sta-
vební činnosti. 
 
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 
 
Rozpočet původní:                                    1 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                  1 000,00 Kč 
Plnění:                                                            90,00 Kč 
% plnění:                                                          9,0 
 
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:                                                   322 720,00 Kč 
% plnění:                                                         -  
 
Poplatky za zápis do rejstříku honební společnosti, 
lovecké a rybářské lístky, za opatření vydaná speciál-
ním stavebním úřadem na základě vydaných rozhod-
nutí (stavební povolení vodních děl – čističky odpad-
ních vod, studny, kanalizace). 
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                                  50 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                50 000,00 Kč 
Plnění:                                                     78 026,00 Kč 
% plnění:                                                     156,1 
 
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:                                                     17 105,00 Kč 
% plnění:                                                      171,1 
 
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:                                                   22 304,00 Kč 
% čerpání:                                                      55,8 
 
Finanční prostředky byly čerpány k zajištění části 
náhradní péče dvou odebraných psů umístěných 
v přerovském útulku.  

Celospolečenské funkce lesů 
 
Rozpočet původní:                                           0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                                79 000,00 Kč 
Čerpání:                                                  78 987,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 

Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně uvolňo-
vané ze státního rozpočtu na úhradu za výkon odbor-
ného lesního hospodáře v těch případech, kdy tuto 
funkci vykonává právnická osoba s právem hospoda-
ření ve státních lesích. Dále se jedná o podporu na 
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňu-
jících dřevin při obnově lesního porostu. 
 
Ostatní správa v zemědělství 
 
Rozpočet původní:                                  30 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                              412 500,00 Kč 
Čerpání:                                                    5 000,00 Kč 
% čerpání:                                                        1,2 
 

Finanční prostředky byly určeny na náhrady škod při 
výkonu činnosti lesní, myslivecké nebo rybářské 
stráže, které poskytuje ve smyslu zvláštních předpisů 
orgán státní správy lesů, myslivosti nebo rybářství. 
Hrazeno bylo zabezpečení materiálních a  organizač-
ních podmínek pro činnost Hodnotitelské komise 
ustanovené rozhodnutím orgánu státní správy mysli-
vosti, která hodnotila trofeje ulovené zvěře v roce 
2018 v honitbách v územní působnosti zdejšího orgá-
nu státní správy myslivosti. 
Finanční prostředky ve výši 382 500 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 les-
ních hospodářských osnov stát, a to prostřednictvím 
Ministerstva zemědělství ČR. Předpoklad čerpání je 
po dokončení díla v I. pololetí 2020. Finanční pro-
středky vynaložené městem budou plně refundovány 
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 služ-
by, analýzy a jako rezerva k zabezpečení 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 2019 jich bylo na místě uskutečněno 62, 
z toho: 
� 23 kontrol v příspěvkových organizacích (PO) 

zřízených městem, 
� 39 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory. 
V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona 
č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finan-
ční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 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, namát-
ková kontrola majetku, kontrola inventarizace majet-
ku a závazků provedené k 31.12.2018, porovnání 
účetních zůstatků jednotlivých účtů dlouhodobého 
majetku, oprávek dlouhodobého majetku, jmění účet-
ní jednotky a transferů na pořízení dlouhodobého 

majetku se stavy dle odpisové evidence, kontrola 

příjmů 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 9 PO byla navíc provedena kontrola dodržování 

obecně závazných právních předpisů při hospo-
daření s veřejnými prostředky, kontrolovaným 
obdobím byl ve 4 případech rok 2018, v 1 případě 
období 01.01.–31.05.2019, ve 2 případech období 
01.01.–30.09.2019 a v 1 případě období 01.01. –
31.10.2019;  

� v 9 PO byla provedena kontrola platového zařa-
zení zaměstnanců; 

� v 18 PO byla kontrola zaměřena na opatření při-
jatá k odstranění nedostatků zjištěných při před-
chozích kontrolách; 

� v 5 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky; 
� ve 2 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti účet-

nictví, týkající se inventarizace majetku a závazků, 
chybného účtování cestovních náhrad a pořizo-
vaného dlouhodobého hmotného majetku, při-

Útvar interního auditu a kontroly 
interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole 

sídlo: Smetanova 7 telefon: 581 268 111 
(4) 

 

interní audit 
1 

kontrola 
3 
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čemž v 1 případě se při pořízení majetku jednalo 
o chybné posouzení výdaje a několik na sebe 
navazujících účetních chyb, což mělo za následek 
porušení rozpočtové kázně; 

� ve 2 PO bylo zjištěno porušení zákoníku práce 
tím, že byla chybně stanovena výše cestovních 
náhrad; 

� ve 4 PO bylo zjištěno porušení zákoníku práce 
a nařízení vlády o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě. Např. se 
vyskytly případy, kdy zaměstnanci nebyl zkrácen 
plat v souladu s kratší pracovní dobou, nebo došlo 
k chybnému zařazení některých zaměstnanců do 
platového stupně v důsledku nesprávného zápočtu 
praxe; 

� v 8 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadá-
vání VZMR, které spočívaly např. v tom, že ne-
byla 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 hod-
nocení nabídek, např. nebyly vyloučeny nabídky, 
které nesplňovaly podmínky výběrového řízení;  

� ve 3 PO byl porušen zákon o registru smluv tím, 
že nebyly uveřejněny některé smlouvy či objed-
návky, příp. nebyly uveřejněny ve strojově čitel-
ném formátu, což mělo za následek jejich neplat-
nost. Ve 4 PO se vyskytl případ, kdy byly uveřej-
něny některé osobní údaje v rozporu s metodic-
kým návodem k aplikaci zákona o registru smluv 
vydaným Ministerstvem vnitra; 

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 provedeno jejich 
doplnění, příp. aktualizace. 
Vnitřní kontrolní systém v PO je tvořen řídící 
kontrolou, jejíž fungování bylo nastaveno vnitřními 
směrnicemi. Vnitřní kontrolní systém byl v PO vy-
hodnocen jako přiměřený a účinný, přesto se v 1 PO 
vyskytlo více dílčích nedostatků v oblasti evidence 
a účtování dlouhodobého majetku a v 1 PO v oblasti 
zadávání VZMR, proto bylo doporučeno přijmout 
opatření k zajištění jeho správného fungování. 
Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrolách v roce 2018 bylo prověřeno, 
že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly 
odstraněny, příp. byla přijata opatření k zamezení 
jejich dalšímu opakování s výjimkou 4 PO, v nichž 
se opakovaly nedostatky v oblasti VZMR, kdy 
nebyla stanovena předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky, a proto nebyly dodrženy postupy zadávání 
těchto zakázek upravené VP schváleným zřizovate-
lem, a dále při hodnocení nabídek nebyly neúplné 
nabídky vyřazeny z hodnocení. Opakovaný nedosta-
tek se týkal i porušení zákona o registru smluv. 

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 PO 
dodržely. Odstranění nedostatků a přijetí opatření 
k jejich eliminaci bude prověřeno při následných 
kontrolách v roce 2020. 
Dále bylo předmětem kontrol použití 2 dotací – pod-
por de minimis a 59 dotací poskytnutých z rozpočtu  
města v roce 2018. Objem zkontrolovaných peněž-
ních prostředků činil 4 000 667 Kč. U příjemců dota-
cí bylo ověřeno dodržování účelu a podmínek stano-
vených smlouvou o poskytnutí dotace pro jejich 
použití. Nedostatky nebyly zjištěny s výjimkou 1 pří-
padu, kdy došlo k porušení méně závazné podmínky, 
za které byla dotace poskytnuta.  
Kromě provádění kontrolní činnosti byla poskyto-
vána metodická pomoc PO na základě jejich žádostí, 
dále z vlastní iniciativy v případech změn legislativy, 
zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kon-
trolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti 
účetnictví, cestovních náhrad, nakládání s majetkem, 
odepisování majetku, nájemních smluv na nebytové 
prostory, výpočtu úroku z prodlení u pohledávek, 
zadávání VZMR, platového zařazení zaměstnanců, 
uveřejňování smluv v registru smluv, VP, řídící kon-
troly a nakládání s prostředky FKSP. Na základě 
žádostí příjemců dotací byla řešena problematika 
použití dotací a jejich vyúčtování. 
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 a na přípravě smlouvy 
o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
při provozování sportovišť. Dále spolupracovali 
s odbory zajišťujícími agendu dotačního programu 
a s odbory, které metodicky usměrňují PO. 
 

 
 
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 
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na rok 2019 (dále jen plán) vypracovaného interní 
auditorkou a schváleného primátorem. Plán byl za-
měřen na dodržování podmínek zákona o registru 
smluv, majetek ve výpůjčce a svěřený PO, na systém 
hlášení pojistných událostí a inventarizaci majetku 
a závazků. Došlo k dokončení IA týkajícího se re-
gistru smluv. IA zaměřený na majetek ve výpůjčce a 
svěřený PO pokračuje. Mimo to byly zahájeny 2 IA, 
jeden zaměřený na řešení škodních událostí a nad 
rámec plánu operativní IA zaměřený na prověření 
uzavření smlouvy o pronájmu platebních terminálů 
a přijímání platebních karet. Interní auditorka dále 
např. připomínkovala VP, poskytovala metodickou 
pomoc v různých oblastech (zejména finanční kon-
trola, registr smluv) či se účastnila jednání různého 
druhu (např. pohledávkové komise). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA dokončeným v roce 2019 bylo navrženo celkem 
9 doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, ke 
zlepšení systému, procesu nebo činnosti nebo k před-
cházení či zmírnění rizik. Doporučení směřovala 
k praktickým postupům při stanovování metadat 
uveřejňovaných smluv, při samotném uveřejňování 
smluv a jejich příloh a při anonymizaci. Jedno dopo-
ručení směřovalo ke správné identifikaci SMPr a dal-
ší ke správné anonymizaci uveřejňovaných smluv. Na 
základě těchto doporučení byla primátorem a tajem-
níkem přijata opatření k nápravě, přičemž vedoucí 
útvarů MMPr i ředitel MP zajistili jejich realizaci. 
 

 

 

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 veřej-
ného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich 
majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského 
soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projedná-
vání je v působnosti obce a upozorňují fyzické 
a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření 
k jejich odstranění. K 31.12.2019 bylo u MP zařazeno 

58 zaměstnanců, z toho 51 strážníků, 1 administra-
tivní pracovnice, 1 technický pracovník s IT odbor-
ností, 1 správce svěřeného úseku (radarové měření 
aj.) a 4 asistenti prevence kriminality.  
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 
 
Rozpočet původní:                               950 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             950 000,00 Kč 
Plnění:                                               1 306 249,58 Kč 
% plnění:                                                     137,5 

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, a to po dobu 20 let od ulo-
žení bloku na pokutu na místě nezaplacenou. Plá-
novat příjmy MP je obtížné, a to vzhledem ke stále 

se měnícím zákonům, které 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 dlou-
hodobého majetku 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               15 500,00 Kč 
Plnění:                                                    15 500,00 Kč 
% plnění:                                                     100,0 
 
Jednalo se o příjmy z prodeje 9 kusů nejvíce opotře-
bovaných zbraní. Cena za kus byla stanovena na 
základě zhotoveného znaleckého posudku. 
 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodo-
bého majetku  
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               50 000,00 Kč 
Plnění:                                                    85 000,00 Kč 
% plnění:                                                     170,0 
 
Jednalo se o příjmy z prodeje vraku služebního 
vozidla po dopravní nehodě.  
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Ostatní sportovní činnost 
 
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 zajištění celorepublikové 

střelecké soutěže strážníků MP „O pohár primátora 
Statutárního města Přerova“.  
 

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence 
kriminality) 
 
Rozpočet původní:                                 95 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               95 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 94 918,97 Kč 
% čerpání:                                                    99,9 
 
Finanční prostředky byly čerpány na nákup reflex-
ních a jiných bezpečnostních prvků, pracovních seši-
tů, náplní do tiskárny a kancelářských potřeb k pří-
pravě výchovně propagačních materiálů pro účastní-
ky přednášek a besed či pořízení jiného provozního 
materiálu. Dále byl zakoupen kávovar a pro prezen-
tační a výukové akce na veřejných prostranstvích 
stojany na propagační materiál a přenosný stůl. 

 
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva (APK, manažer) 
 
Rozpočet původní:                               240 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             240 000,00 Kč 
Čerpání:                                               239 756,50 Kč 
% čerpání:                                                   99,9 
 
Finanční prostředky byly čerpány na projekt Asistent 
prevence kriminality (APK), který byl částečně kryt 

čerpáním dotace od Ministerstva vnitra ČR, a to zej-
ména na nákup oděvů a výstroje, zajištění pracovního 
zázemí v budově ČD (nájem, elektřina, teplo, voda), 
školení a platby za telekomunikační služby. Dále byl 
realizován nákup mobilního telefonu, kancelářského 
křesla, monitoru a vařiče. Zbylá část byla použita na 
běžné provozní výdaje (ochranné pomůcky, úpravy 

a opravy oděvů, hygienické a čisticí prostředky, 
kancelářský materiál, apod.).  
 
Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 
 
Rozpočet původní:                                 40 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:                               40 000,00 Kč 
Čerpání:                                                 40 000,00 Kč 
% čerpání:                                                    100,0 
 
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 pak záchranáři trénovali jízdu motorovým 
člunem, jeho ovládání i manévrování a nacvičovali 
také záchranu tonoucích se osob.  
Finanční prostředky byly čerpány zejména na dopl-
nění a obnovu výstroje záchranářů, konkrétně 9 ks 
čelových svítilen, 2 kusy podobleků, 4 sady kroužků 
suchých rukavic, 2 páry suchých rukavic. Dále byly 
hrazeny opravy obleků, nákup speciálních tašek a va-
ků na obleky a další provozní materiál.  
 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
 
Rozpočet původní:                            2 842 200,00 Kč 
Rozpočet upravený:                          4 911 200,00 Kč 
Čerpání:                                            4 910 529,59 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
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Čerpání bylo velmi rozmanité, od zajištění základ-
ního chodu MP kancelářskými, čistícími, ochran-
nými a hygienickými potřebami, až po finančně 
mnohem náročnější zajištění provozu služebních 
vozidel, městského kamerového dohlížecího systému 
(MKDS), výcviku nebo výstroje strážníků. Další 
čerpání bylo na realizaci různých projektů, investic 
do techniky, vozového parku apod. Finanční pro-
středky byly čerpány například na: 
� nákup služebních vozidel                1 058 018 Kč 
� montáž policejní výbavy do nových vozů 

                                                            162 426 Kč 
� provoz vozidel: 

- pohonné hmoty                              342 099 Kč 
- opravy, servis, provozní materiál  181 405 Kč 

� modernizaci MKDS                            709 995 Kč 
� provoz MKDS                                     281 214 Kč 
� realizaci Pultu centrální ochrany (PCO), 
      nájem a podporu technologie             126 167 Kč 
� výstroj a výzbroj strážníků                 480 994 Kč 
� nákup služebních zbraní                     130 000 Kč 
� provoz psů (krmivo, výcvikové pomůcky, nájem, 

ošetření)                                              115 024 Kč 
� střelecký výcvik                                  112 495 Kč 
� úrazové pojištění strážníků                 160 317 Kč 
� telekomunikační služby operátorovi za mobilní 

telefony                                                 64 508 Kč 
� GPS, kamerový systém do vozidel       34 297 Kč 
� vybavení výjezdových vozidel             46 882 Kč 
� výcvik sebeobrany a zákrokové techniky 
                                                                    32 246 Kč 
� telekomunikační služby za PCO, rádiovou sta-

nici, tísňovou linku 156                        42 171 Kč 
� nákup alkoholtesteru                             44 992 Kč 
� pravidelné poplatky za kalibrace, atesty a opravy 

alkoholtesterů                                        24 896 Kč 
� náklady na provoz cyklohlídek             19 784 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 2019 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, 2denního školení 
mentorů, supervize, telekomunikačních služeb. 
 

 
Obnova MKDS 
 
Rozpočet původní:                                          0,00 Kč 
Rozpočet upravený:                             241 500,00 Kč 
Čerpání:                                               241 500,00 Kč 
% čerpání:                                                   100,0 
 
Podle koncepce modernizace MKDS došlo během 
roku k výměně 2 kamerových bodů (na ul. Čechova         
a Tovární). 
MKDS města Přerova měl k 31.12.2019 k dispozici 
27 kamer. Tímto směrem se ubírají všechna města 
a vzhledem k bezpečnostní situaci ve společnosti jde 
o výborný nástroj proti kriminalitě, narušování veřej-
ného pořádku apod. Pro strážníky jsou kamery nepo-
stradatelným pomocníkem při odhalování protipráv-
ního 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 eventuálnímu páchání protiprávního 
jednání. Schválená koncepce obnovy MKDS počítá 
s pravidelnou výměnou všech kamer tak, aby staré 
analogové kamery, jejichž údržba a provoz se stávají 
nevyhovujícími, byly nahrazeny novými, moderními 

IP kamerami s nesrovnatelně vyšší funkcionalitou 
a kvalitou záznamu. Na výměnu 2 kamer byla v roce 
2019 čerpána dotace ve výši 241 500 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 (MěK) bylo zaměst-
náno k 31.12.2019 celkem 24 pracovníků s úvazkem 
23,25. Průměrná hrubá mzda v roce 2019 představo-
vala částku 30 705 Kč. Vyšší průměrná mzda oproti 
roku 2018 byla způsobena zvýšením tarifních složek 
platů pracovníků ve veřejném sektoru vyplývajícím 
z nařízení vlády vydaném v uplynulém období. 
Koncem června proběhla v MěK kontrola Krajského 
úřadu Olomouckého kraje na hospodaření s finan-
čními prostředky určenými na výkon regionálních 
funkcí za rok 2018, nebyly zjištěny žádné nedo-
statky. Ke konci měsíce prosince 2019 byla zahájena 
veřejnosprávní kontrola hospodaření MěK pověře-
nými zaměstnanci Útvaru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Přerova (MMPr), tato nebyla do 
konce roku 2019 ukončena a její výsledky budou 
známy až v průběhu ledna roku 2020. 
 

 
 

I v tomto roce pokračovala MěK v nákupech kance-
lářských, hygienických a čisticích prostředků pro-
střednictvím el. aukčního portálu eCENTRE, které 
probíhaly nepravidelně a pouze při větších objed-
návkách v celkové hodnotě nad 1 500 Kč. Některé 
nákupy byly realizovány mimo aukční portál, neboť 
některé druhy zboží neměl tento ve své nabídce pří-
padně na něm bylo zboží dražší než zboží srovna-
telné z nabídky místních prodejců.   
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. 

Významné události roku 2019 
 
V průběhu roku zaznamenala MěK, stejně jako v roce 
2018, pokles výkonů ve všech celkových statistic-
kých ukazatelích souvisejících s knihovními a výpůj-
čními službami poskytovanými veřejnosti. Vliv na 
tuto skutečnost mají dlouhodobě nevyhovující 
prostory hlavní budovy knihovny bez dostatečných 
prostorových podmínek pro umístění knihovního 
fondu (většina fondu je umístěna ve skladech), 
chybějící přednáškové prostory a sociální zázemí 
pro uživatele knihovny. Dalšími důvody poklesu 
výkonů knihovny je demografický vývoj společnosti 
spojený s dlouhodobým a setrvalým poklesem 
celkového počtu obyvatel města Přerova, zrušení 
několika středních škol v posledním období a s tím 
související změna vzdělanostní struktury obyvatel 
města. Na celkové statistické výkony má rovněž vliv 
dlouhodobé uzavření pobočky knihovny v místní 
části (MČ) Újezdec a krátkodobá uzavření pracovišť 
z důvodu provádění plánovaných i neplánovaných 
oprav.  
V průběhu celého roku probíhaly přípravy akcí 
a aktivit k oslavám 100. výročí založení MěK, které 
vyvrcholily v říjnu zahájením výstavy o činnosti 
knihovny za celou dobu její existence a setkáním 
současných i bývalých pracovníků knihovny s dal-
šími zástupci z knihoven celého regionu a rovněž 
s představiteli zřizovatele přerovské knihovny, statu-
tárního města Přerova.  
MěK v květnu, v prostorách nákupního centra Gale-
rie Přerov, instalovala zařízení pro samočinné vra-
cení vypůjčených knihovních dokumentů Kniho-
BOX pořízený z prostředků statutárního města Pře-
rova na konci roku 2018. 
 

 
 

Od měsíce prosinec 2019 přešla knihovna na novou 
verzi automatizovaného knihovního systému Tritius 
včetně nového on-line katalogu dostupného na adrese 
https://tritius.knihovnaprerov.cz. 
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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). Ve IV. čtvrtletí roku 2019 byla realizována 
třetí a zároveň poslední etapa výměny kastlových 
oken v průčelí budovy. 
V letech 2009 a 2016 byly ve 2 etapách provedeny 
rovněž výměny kastlových oken v průčelí budovy, 
čímž se částečně snížila energetická náročnost pro-
vozu knihovny, v roce 2019 byla tato část výměny 
oken dokončena. Většina oken v zadní části objektu 
a půdy je již v dosluhujícím až zchátralém stavu 
a některá z nich nelze dostatečně uzavřít. Z tohoto 
důvodu jimi do objektu zatéká, v zimním období 
vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy rovněž 
proniká hluk a prach z okolních komunikací. V části 
podzemních prostor budovy, které nejsou ošetřeny 
sanací, se i nadále projevuje vzlínání vlhkosti obvo-
dového zdiva vzhledem k nefunkční nebo neexis-
tující izolaci. V budově dochází také k občasným 
výpadkům elektrické energie v důsledku nevyhovu-
jícího stavu elektroinstalace a k závadám na zastara-
lém elektrozařízení. V nevhodném stavu jsou rovněž 

rozvody vody a kanalizace. Vysoký stupeň opotřebe-
ní některých podlahových krytin ztěžuje jejich úklid 
a zvyšuje riziko úrazu. Knihovna nesplňuje základní 
hygienické 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 I. po-
loletí byla realizována rekonstrukce terasy v budově 
na Žerotínově náměstí. Veřejná zakázka byla vyhlá-
šena již v roce 2018, ale vzhledem ke skutečnosti, že 
dodavatelské firmy neměly volné kapacity a nebyly 
schopny požadované opravy provést ještě v roce 

2018, byl termín realizace zakázky v zadávací doku-
mentaci stanoven na I. pololetí roku 2019. V prosto-
rách pod schodištěm hlavní budovy na Žerotínově 
náměstí bylo také provedeno omítnutí osekaného 
zdiva sanační omítkou a instalovány difuzní lišty pro 
zabezpečení dalšího vzlínání vlhkosti do zdiva. Z dů-
vodu nevyhovujícího osvětlení v prostorách půjčovny 
pro dospělé v budově na Žerotínově náměstí a jeho 
havarijního stavu, bylo realizováno poptávkové řízení 
na jeho výměnu, která byla provedena v období let-
ních prázdnin. 
V průběhu roku neprobíhala žádná konkrétní jednání 
se zřizovatelem MěK o možném komplexním pře-
místění hlavní budovy knihovny do nových prostor. 
O přestěhování knihovny do nových prostor nebylo 
dosud rozhodnuto, rovněž nebylo dořešeno přemí-
stění pobočky knihovny na Trávníku z důvodu pro-
deje objektu soukromé společnosti, ve které pobočka 
sídlí. Soukromá společnost zde plánuje vybudování 
centra pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Od 
roku 2018 probíhají jednání se zástupci zřizovatele 
a kompetentními pracovníky MMPr, ale dosud ne-

byly vybrány, ani rekonstruovány jiné vhodné pro-
story splňující požadavky pro zabezpečení provozu 
pobočky knihovny. 
Všechny ostatní pobočky ve městě jsou umístěny 
v odpovídajících objektech a vybaveny potřebným 
nábytkem a technikou. Stav objektů odpovídá jejich 
stáří a průběžné údržbě, v objektu budovy v MČ 

Předmostí, kde má MěK jednu ze svých poboček, 
depozitní sklad a oddělení pro zabezpečování regio-
nálních funkcí, byla v průběhu letních prázdnin pro-
vedena výměna oken. Na tuto skutečnost byla MěK 
ze strany majitele objektu včas upozorněna a pro-
vedla potřebná provozní opatření k zabezpečení bez-
problémové realizace výměny oken s co nejmenší mí-
rou omezení provozní doby zmíněných pracovišť. 
Knihovny v MČ jsou rovněž umístěny v odpovídají-
cích objektech. Prostory MěK v MČ Penčice jsou 
i nadále vytápěny pomocí elektrických přímotopů, 
které vykazují vysokou energetickou náročnost, a by-
lo by vhodné tento objekt plynofikovat. Od prosince 

2018 je uzavřena pobočka MěK v MČ Újezdec, a to 
z důvodu poškození stropních konstrukcí v prosto-
rách knihovny souvisejících se statickým zajištěním 
objektu budovy v minulých letech. Zřícení a další 
větší poškození objektu dle zprávy o statickém 
posouzení nehrozí, ale prostory byly z preventivních 
důvodů pro veřejnost uzavřeny. Pobočka by měla 
být otevřena až po opravě objektu, se kterou souvisí 
odstranění malé přístavby. O termínu realizace oprav 
nebylo dosud rozhodnuto, nicméně se předpokládá 
uskutečnění těchto úprav v období letních prázdnin, 
a to z důvodu skutečnosti, že prováděné opravy 
zasáhnou do provozu dalších organizací v budově 
(mateřská škola). V knihovně v MČ Henčlov byla 
ke konci roku 2019 vyměněna původní, nevyho-
vující okna a vstupní dveře za nová. Výměna byla 
financována z rozpočtu statutárního města Přerova. 
 
Zabezpečení knihovnických a informačních služeb 
 

Veškeré knihovnické a informační služby poskyto-
vané v hlavní budově, jsou dlouhodobě limitovány 

přetrvávajícími prostorovými omezeními, kdy je vět-
šina fondu umístěna ve skladu. Personální obsazení 
pracovních pozic je zabezpečeno dostatečně a od-
chody jednotlivých pracovníků (důchod, ukončení 
pracovního poměru) jsou průběžně nahrazovány dle 
aktuálních potřeb a požadavků útvaru zabezpeču-
jícího tyto služby a vedení organizace. 
V průběhu roku využilo některé ze služeb MěK cel-
kem 6 054 uživatelů (v roce 2018 to bylo 6 243 uži-
vatelů), kteří měli platnou registraci, tuto registraci si 
obnovili nebo se nově zaregistrovali. Z tohoto počtu 
bylo celkem 1 869 uživatelů ve věku do 15 let (v roce 
2018 to bylo 2 000 uživatelů).  
V průběhu roku bylo vydáno nebo prodlouženo 
celkem 205 rodinných registrací za cenu 150 Kč 
umožňujících získání registračních průkazů pro až 
6 rodinných příslušníků majících stejnou adresu 
bydliště jako hlavní člen rodiny. Rodinné registrace 
využívalo 618 uživatelů knihovních služeb. 
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Nová metodika vydaná Národní knihovnou v Praze, 
která vešla v platnost v lednu 2017, eviduje registro-
vaného uživatele knihovny již při jeho 1. návštěvě 
knihovny nebo 1. využití služby knihovny v daném 
roce oproti dřívější evidenci pouze fyzických regis-
trací, 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 
registračního období. Graf vývoje počtu registrova-
ných uživatelů vykazuje v roce 2017 abnormální ná-
růst, a to právě ve vazbě na úpravu zmíněné metodiky 
počítání registrovaných uživatelů. Proto je také 
nutné přistupovat k těmto informacím v rámci uve-
deného kontextu a celkové vývoje počtu registro-
vaných uživatelů srovnávat za období do konce roku 
2016 a od roku 2017 zvlášť. Nicméně z grafu je 
patrné, že celkový počet registrovaných uživatelů se 
od roku 2017 snižuje a další roky ukáží, zdali se 
jedná o setrvalý trend nebo jen o dočasnou periodu, 
ke které v průběhu činnosti knihovny pravidelně 
dochází.  
 

 
 

Důvodů poklesu počtu registrovaných uživatelů je 
dle našich předpokladů a získaných informací ně-
kolik. Jednak dochází k poklesu celkového počtu 
obyvatel města Přerova (pokles počtu obyvatel 
zaznamenaný v letech 2003 - 2019 byl o 4 909 osob 
- zdroj www.mvcr.cz), dále také dochází k odchodu 
původních aktivních uživatelů z důvodů stáří (úmrtí). 
Dalším významným faktorem je demografický vývoj 
společnosti spojený s dlouhodobým a setrvalým po-
klesem počtu obyvatel města Přerova. V neposlední 
řadě má vliv na všechny výkony knihovny také 
zrušení několika středních škol v posledním období 
(Střední zdravotnická škola, Soukromá škola živ-
nostenská a další) a s tím související změna vzděla-
nostní struktury obyvatel města a jejich požadavků. 

Vliv na vývoj počtu uživatelů má také skutečnost, že 
mladší generace v současnosti využívá více moder-
ních možností přístupu k dokumentům a informacím 
a využívá služby knihovny v menším rozsahu než 
starší generace. Na pokles počtu registrovaných 
uživatelů má také vliv zavedení některých podpůr-
ných služeb v minulosti, které sice zviditelnily služby 
a nabídku knihovny, 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 také na pokles počtu uži-
vatelů vliv prostorové možnosti knihovny, které 
nenabízejí moderní uspořádání a funkčnost, na 
kterou 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 2019 
vypůjčili celkem 308 737 knihovních dokumentů při 
celkovém počtu 110 884 návštěv zahrnujících i ná-
vštěvy besed, přednášek a vzdělávacích akcí (oproti 
roku 2018 je to pokles o 23 340 výpůjček a o 5 717 
návštěv). 
Významný pokles výpůjček knih za období 2005-
2019 je zaznamenán u uživatelů knihovních služeb 
z řad dětí ve věku do 15 let. Přestože knihovna v mi-
nulých letech vykazovala nárůst celkového počtu 
uživatelů v této věkové kategorii, i přes nárůst dal-
ších podpůrných aktivit (Knížka pro prvňáčka, Herní 
klub, herní konzole Microsoft XBOX a další) se 
nedaří uživatele ve věku do 15 let udržet a motivovat 
je k pravidelným návštěvám a využívání výpůjčních 
služeb knihovny. V rámci této věkové kategorii se 
jedná od roku 2005 o pokles o 46,99 % u výpůjček 
beletrie a u naučné literatury dokonce o pokles ve 
výši 72,38 %. Pro uživatele ve věku do 15 let pak 
platí podobné statistiky, podrobnější statistiky za 
jednotlivé věkové skupiny (nad 20, 30, 40, 50 a 60 
let) a seniory není možné z dostupných dat získat. 
 

 
 

V průběhu roku 2019 pokračovala sestupná tendence 
výpůjček knihovních dokumentů, a to ve vazbě na 
výše uvedené skutečnosti související s vývojem ko-
lem činnosti a provozu knihovny v průběhu roku 
2019, ale i v letech předchozích. Změna způsobu 
evidence výpůjček provedená na začátku roku 2015 
pouze zpřesnila statistiku evidence. Pokles celko-
vého počtu výpůjček je tak dán zaměřením uživatelů 
knihovních služeb na jiné zdroje informací a kultur-
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ního vyžití, které zcela jistě souvisí s růstem platů 
a tím také životní úrovně a mimo jiné se vzdělanostní 
a zájmovou skladbou obyvatel města Přerova.  
 

 
 

 
 

Z celkového počtu 110 884 návštěv knihovny v roce 
2019 (116 601 v roce 2018), bylo uskutečněno 17 997 
návštěv (18 719 v roce 2018) vzdělávacích besed, 
lekcí informační výchovy, výstav, školení, work-
shopů a anonymních uživatelů ostatních služeb kni-
hovny. Návštěvnost uživatelů přímých služeb (ab-
senční a prezenční výpůjčky knihovních doku-
mentů, prodloužení apod.) byla v roce 2019 v cel-
kové výši 92 887 návštěv (97 885 v roce 2018), 
z níž bylo prostřednictvím on-line služeb (přístupy 
do čtenářského konta, prodlužování apod.) uskuteč-
něno 4 392 vzdálených návštěv (4 560 v roce 2018). 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se jedná 
o dlouhodobější trend. Uživatelé přerovské knihovny 
ve větší míře, s mírně stoupající nebo setrvávající 
tendencí, využívají rozšířenou nabídku služeb kni-
hovny a navštěvují její podpůrné aktivity (besedy 
pro veřejnost a školy, vzdělávání, zájmové aktivity 
apod.). Využívání primárních služeb (fyzické výpůj-
čky), popř. využívání připojení k internetu, má 
naproti tomu sestupnou tendenci.  
 

 

V říjnu roku 2015 zahájila MěK ve spolupráci s Čes-
kými  drahami půjčování knih v rámci celostátního 
projektu Kniha do vlaku. V prostorách vestibulu 
přerovského nádraží byl instalován knihovní regál 
s vyřazenými knihami, které si mohou cestující 
bezplatně vypůjčit a přečíst na svých cestách vla-
kem. Vypůjčené knihy poté mohou vrátit na stejné 
místo nebo je zanechat na jiném, které je zapojeno 
do stejného projektu. Všechny knihy zapojené do 
projektu jsou opatřeny informacemi o projektu 
a kontaktními údaji, na kterých se cestující mohou 
podělit o svých cestách s našimi knihami. Některé 
zajímavé příspěvky byly uveřejněny na www strán-
kách knihovny. V průběhu roku 2019 bylo v rámci 
uvedeného projektu umístěno ve vestibulu přerov-
ského nádraží celkem 2 614 knih. Jednalo se o knihy 
vyřazené, již nepotřebné nebo nevyužité dary uži-
vatelů. Všechny knihy umístěné v knihovním regále 
na nádraží se „vypůjčily“. Předpoklad, že se půjčo-
vané knihy budou do stojanu vracet, se nenaplnil 
a návratnost knih je prakticky nulová.  
Elektronických služeb MěK (internet, přístup k elek-
tronickým databázím apod.) využilo v průběhu roku 
7 267 uživatelů (snížení oproti roku 2018 o 2 199 
případů). Pokles je významný a lze předpokládat, že 
bude pokračovat i v následujícím období. Důvodem 
postupného poklesu využití internetových služeb 

MěK je zejména skutečnost, že je internetové 
připojení v současnosti bráno jako standardní služba, 
kterou využívá většina populace, a jeho v součas-
nosti již příznivá cenová dostupnost umožňuje lidem 
realizovat vlastní internetové připojení v jejich do-
mácnostech. Rovněž řada uživatelů využívá mobil-
ního připojení k internetu prostřednictvím svých 
mobilních zařízení, které je již relativně finančně 
dostupné i široké veřejnosti.  
Podobný pokles počtu uživatelů, návštěvnosti a vý-
půjček byl zaznamenán i u řady knihoven v samos-
tatných obcích okresu Přerov, pro které MěK vyko-
nává regionální funkce. 
V průběhu roku 2019 bylo vyřízeno celkem 2 634 
žádostí na prodloužení výpůjček zaslaných uživateli 
knihovny. Z tohoto počtu bylo realizováno celkem 
576 žádostí o prodloužení prostřednictvím formuláře 
umístěného na www stránkách knihovny, 1 387 
žádostí telefonicky a 671 žádostí bylo odesláno přes 
e-mail. Dále bylo realizováno: 
� 2 040 výpůjček (prezenčních nebo absenčních) 

společenských her,  
� 63 výpůjček elektronických ALBI tužek,  
� 96 výpůjček herní konzole Microsoft XBOX 

(pouze prezenčně),  
� 608 výpůjček e-Výpůjček elektronických knih, 

kterých využilo 120 klientů,  
� 1 558 výpůjček zvukových kniho pro uživatele 

se zdravotním omezením znemožňujícím četbu 
tištěných knih, kterých využilo 26 klientů. 

V průběhu června byla ve spolupráci se společnostmi 
Sportoviště Přerov, s. r. o. a Technické služby města 
Přerova, s. r. o., zahájena příprava k zajištění provozu 
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letní půjčovny na přerovském koupališti, prostřed-
nictvím které MěK i v roce 2019 zabezpečovala bez-
platné půjčování knih, časopisů, novin a společen-
ských her. Mimoto bylo uživatelům k dispozici bez-
platné připojení k internetu prostřednictvím techno-
logie Wi-Fi. Všechny uvedené služby byly posky-
továny bezplatně a bez nutnosti mít platnou regis-
traci do MěK. Služeb využilo 638 návštěvníků pře-
rovského koupaliště, kteří si vypůjčili 771 knih, 
časopisů nebo deskových her a 205 krát využili 
internetového připojení k Wi-Fi. 
V průběhu roku pokračovala činnost zájmových 
vzdělávacích aktivit digitální gramotnosti v rámci 
Klubu programování a robotiky pro děti ve věku od 
10 do 14 let. Konalo se celkem 32 vzdělávacích 
akcí, kterých se účastnilo celkem 9 zájemců z řad 
dětí v celkovém počtu 204 návštěv. 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.  
Výpůjční činnost v domech s pečovatelskou službou 
(DPS) byla i nadále zajišťována centrálně z hlavní 
budovy MěK, která zabezpečovala rozvoz knihov-
ních dokumentů do všech zmíněných objektů 1 x za 
měsíc. Uživatelům DPS, jimž jejich zdravotní stav 
neumožňuje četbu knih v tištěné podobě, byla nabíd-
nuta služba půjčování zvukových knih z fondu kni-
hovny.  
Z hlediska efektivního využití finančních prostředků 
pokračovala pravidelná výměna knihovního fondu 
na pobočkách ve městě, a to 1x za měsíc.  
 
Nové služby 
 

V průběhu roku byly zavedeny do nabídky MěK 
některé nové služby. V květnu byl zahájen provoz 
samoobslužného návratového boxu (KnihoBOX) 
pro vracení vypůjčených knih v mimoprovozní době 
knihovny, který byl umístěn v obchodním centru 
Galerie Přerov u eskalátorů za infocentrem. Od jeho 
zprovoznění bylo prostřednictvím této služby vrá- 
ceno celkem 1 472 knihovních dokumentů a služby 
využilo celkem 733 uživatelů. 
MěK navázala spolupráci s kavárnou Peťkafe v Ji-
ráskově ulici a zapůjčila do ní v rámci projektu 
Kniha ke kávě pro její návštěvníky některé knihovní 
dokumenty pro děti i dospělé. V průběhu roku bylo 
zapůjčeno celkem 205 knih. 
V říjnu v rámci celostátní akce Týden knihoven roz-
šířila knihovna nabídku výpůjček deskových a spo-
lečenských her o možnost vypůjčit si je i v půjčovně 
pro dospělé na Žerotínově náměstí, celkem bylo 
realizováno 36 výpůjček her. V rámci této akce se 
rovněž uskutečnila pravidelná čtenářská amnestie, 
kterou využilo 52 klientů (prominuty jim byly sank-
ční poplatky v celkové výši 965 Kč). 
Knihovna zprovoznila nový a moderní on-line kata-
log na adrese tritius.knihovnaprerov.cz.  
V průběhu roku 2019 probíhala intenzivní příprava 
k zapojení se do celostátního projektu Bookstart – 

S knížkou do života zaměřeného na podporu čte-
nářství od nejútlejšího věku dítěte. Byly objednány 
propagační sety materiálů pro rodiče nově naro-
zených dětí, které budou od roku 2020 ve spolupráci 
s Komisí pro občanské záležitosti města Přerova 
předávány při slavnostním vítání nových občánků. 

 
 

Zpracování a doplňování knihovního fondu 
 

Knihovní fond byl průběžně doplňován a zkvalit- 
ňován dle požadavků čtenářů a knihovníků, a to 
v návaznosti na množství přidělených finančních 
prostředků. Se všemi dodavateli knihovních doku-
mentů, u nichž je předpokládáno, že objednávky MěK 
u nich v roce 2019 přesáhnou hodnotu 50 000 Kč, 
byly již na konci roku 2018 sepsány rámcové smlou-
vy s platností do konce roku 2019 a uveřejněny 
v Registru smluv. V průběhu roku 2019: 
� bylo nakoupeno 7 332 svazků knihovních doku-

mentů mimo periodik (knihy, audio CD, deskové 
hry) v celkové hodnotě 1 375 155 Kč. Periodika 
byla zakoupena v hodnotě 227 434 Kč, 

� byly pořízeny v rámci předplatného dva balíčky 
o celkovém počtu 800 e-Výpůjček elektronic-
kých knih v celkové hodnotě 39 200 Kč (49 Kč 
za 1 výpůjčku), 

� do půjčovny pro děti, na pobočku v Předmostí 
a do dalších vybraných poboček MěK v MČ, 
bylo zakoupeno celkem 111 nových společen-
ských her v celkové hodnotě 51 407 Kč, 

� bylo staženo a zkatalogizováno 360 titulů zvuko-
vých knih (477 nosičů) v hodnotě 47 700 Kč 
(cena roční licence za přístup do databáze zvu-
kových knih činí 25 000 Kč, z čehož vyplývá, že 
došlo k významné úspoře finančních prostředků 
oproti tomu, kdyby se jednotlivé tituly zvuko-
vých knih nakupovaly individuálně bez licence), 

� vyřazeno bylo 7 346 knihovních dokumentů, 
z toho 7 057 knih – použitelné vyřazené knihy 
byly nabídnuty dle Knihovního zákona ostatním 
knihovnám v ČR a poté k odprodeji veřejnosti; 
některé z vyřazených knih byly využity v rámci 
zmiňovaného projektu Kniha do vlaku, velmi 
poškozené a opotřebované knihy byly zlikvido-
vány a odvezeny do sběrných surovin, 

� z grantového projektu Česká knihovna, zaměře-
ného na podporu nákupu nekomerčních titulů 
umělecké beletrie a děl literární vědy získala 
MěK bezplatně 51 svazků knižních publikací 
v celkové hodnotě 10 885 Kč,  

� v rámci darů od institucí a fyzických osob bylo 
zaevidováno a zpracováno celkem 188 svazků 
knih a 475 svazků periodik v odhadované hod-
notě 29 297 Kč. 
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V průběhu roku obdržela MěK celkem 281 návrhů 
od svých uživatelů na pořízení některého z knihov-
ních dokumentů. Z celkového počtu návrhů bylo 
realizováno cca 99 % těchto požadavků. Zbývající 
1% nebylo realizováno z důvodu nedostupnosti po-
žadovaných knih na trhu (starší tituly).  
Stav knihovního fondu k 31.12.2019, bez knih poří-
zených v rámci výkonu regionálních funkcí, činil 
157 100 svazků knihovních jednotek. Z toho: 
� 144 121 svazků knih,  
� 9 123 svazků zvukových dokumentů audio CD, 
� 2 745 svazků zvukových knih,  
� 381 svazků elektronických zdrojů,  
� 86 svazků hudebnin,  
� 119 svazků map, 
� 525 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 

elektronických knih, společenské hry a tematické 
kufříky).  

Pokračovalo přebírání obálek knih a zvukových CD 
nosičů ze serveru Obalkyknih.cz a od nakladatelů, 
kteří to umožnili v rámci spolupráce se sdružením 
SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány ske-
nováním (naskenováno celkem 473 obálek). 
V rámci předplatného, individuálního nákupu nebo 
formou darů bylo odebíráno 239 titulů v rozsahu 
374 svazků periodik.  
 

Kulturní a vzdělávací činnost 
 

Přestože MěK v roce 2019 realizovala menší počet 
kulturních a vzdělávacích akcí než v předchozích 
obdobích (viz graf níže), celková návštěvnost 
zůstala na úrovni roku 2018. To je zapříčiněno 
zejména skutečností, že se konaly jednorázové akce 
s vyšší návštěvností, jako je např. výstava ke 100. 
výročí založení přerovské knihovny. Obecně lze 
konstatovat, že návštěvnost akcí souvisí primárně 
s nevhodnými podmínkami pro jejich realizace, a to 
jak v souvislosti s nevyhovujícími stávajícími prosto-
rovými podmínkami knihovny (absence větších 
přednáškových prostor, sociálního zařízení, možnosti 
občerstvení apod.), tak i s tím, ve kterých externích 
prostorách se akce konají a jak jsou tyto prostory 
dostupné veřejnosti.  
 

 
 

Informace o akcích a veškerých aktivitách MěK jsou 
mimo standardního umísťování na www stránkách 
MěK a propagačních panelech města rovněž pravi-
delně rozesílány na e-mailové kontakty uživatelů 
a dalších institucí. 

Akce pro veřejnost 
 

V průběhu roku se uskutečnila řada převážně cesto-
pisných besed. Celkem 8 besed určených pro širo-
kou veřejnost se zúčastnilo 599 posluchačů (prů-
měrná účast na 1 besedě byla 75 posluchačů). Dále 
probíhaly menší přednášky na různá odborná a celo-
společenská témata. Celkem 16 přednášek se zúčast-
nilo 506 posluchačů (průměrná účast 31 návštěvníků 
na 1 akci. 
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, Lenkou Neter-
dovou, Hanou Hindrákovou, Martinem Reinerem, 
Dankou Šárkovou a Klárou Janečkovou. Uvedených 
autorských besed se zúčastnilo 203 zájemců. 
Všechny velké akce (přednášky a besedy) se vzhle-
dem k absenci vlastního přednáškového sálu konaly 
v zasedacích prostorách Klubu Teplo na Horním 
náměstí, a to zpravidla od 17:00 hodin do 19:00 ho-
din. Za tyto pronájmy bylo uhrazeno 29 394 Kč. 
Menší besedy (pro max. 25 účastníků) probíhaly 
většinou v prostorách přednáškové místnosti a učeb-
ny MěK na Žerotínově náměstí. 
Na pobočce MěK v Předmostí se v průběhu roku 
uskutečnilo 10 kulturních setkání pod názvem „Čaj 
o páté“, kterých se zúčastnilo celkem 65 zájemců 
z řad uživatelů MěK. Na setkáních se diskutovalo 
nad aktuálními knihovními novinkami i neformál-
ními tématy. 
MěK se v říjnu zúčastnila dalšího ročníku Senior 
symposia, které se koná pravidelně za podpory 
statutárního města Přerova. Akce se v roce 2019 
uskutečnila v prostorách přerovského Hotelu Jana. 
Na této akci nabízela MěK všem účastníkům své 
služby a možnost pro seniory získat bezplatnou 
registraci na 1. rok zdarma. Této možnosti využilo 
8 nových uživatelů. 
 

Soutěže pro veřejnost 
 

V průběhu roku se pro veřejnost uskutečnilo několik 
soutěží o knižní a jiné ceny. V rámci celostátní kam-
paně Březen – měsíc čtenářů byla realizována vědo-
mostní internetová soutěž „Vraždy podle Agathy“, 
které se zúčastnilo 17 soutěžících.  
O letních prázdninách pak znalostní internetová sou-
těž „Přerov ukrytý v kresbách“, soutěž v luštění kří-
žovek „Koření známá i neznámá“ a osmisměrek „Tu-
ristické destinace“. Uvedených soutěží se o prázd-
ninách zúčastnilo celkem 48 zájemců. 
 

Výstavy 
 

V multifunkčních prostorách knihovny, které slouží 
jako učebna, přednášková místnost nebo výstavní 
prostory, je umístěna stálá expozice historie Městské 
knihovny v Přerově v letech 1919 - 2015. Tato byla 
ke konci roku 2017 z části nahrazena kresbami dětí 
vytvořených v rámci projektu o Josefu Kainarovi. 
Po ukončení výstavy k 100. výročí založení MěK 
byla část výstavních panelů instalována do těchto 
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prostor, aby se s historií knihovny mohli seznámit 
všichni návštěvníci vzdělávacích a kulturních akcí 
zde realizovaných. 
Mimoto jsou v prostorách knihovny a na jednot-
livých pracovištích realizovány pravidelné tematické 
výstavky knihovních dokumentů zaměřené na různá 
literární, regionální nebo celorepubliková výročí. 
V rámci těchto výstav jsou připravovány pravidelné 
nabídky žánrové literatury. 
V průběhu roku probíhala intenzívní příprava propa-
gačních panelů a inventáře pro realizaci výstavy 
ke 100. výročí založení přerovské knihovny, která se 
uskutečnila v době od 17.10.2019 do 17.11.2019 ve 
výstavních prostorách Galerie města Přerova na 
Horním náměstí a byla zahájena vernisáží za účasti 
čelních představitelů statutárního města Přerova 
a veřejnosti. Výstavu včetně vernisáže navštívilo 
celkem 726 návštěvníků. 
 
Odborné konference a semináře 
 

V listopadu se uskutečnil odborný seminář pro pra-
covníky knihoven, pedagogické pracovníky a stu-
denty středních a vysokých škol s knihovnickým 
a pedagogickým zaměřením „Současná literatura pro 
děti a její vliv na rozvoj čtenářství VIII. s podnázvem 
„Není hrdina jako hrdina …“. Cílem odborných 
seminářů bylo představení soudobé literatury pro 
děti a nové formy propagace dětského čtenářství. 
Seminář byl realizován ve spolupráci s Muzeem 
Komenského v Přerově a zúčastnilo se ho 76 poslu-
chačů. Semináře jsou realizovány za finanční pod-
pory Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
ČR – SKIP ČR a grantového programu Ministerstva 
kultury ČR. 
 
Akce pro vzdělávací instituce 
 

MěK dlouhodobě spolupracuje se všemi vzděláva-
cími institucemi na území města Přerova i z jiných 
měst a obcí. Pro všechny typy vzdělávacích institucí 
(MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ) připravuje a realizuje řadu 
vzdělávacích a kulturních akcí a aktivit zaměřených 
na různá literární i všeobecně naučná témata nebo 
zabezpečuje odborné praxe studentů, např.: 
� probíhaly pravidelné lekce informační výchovy 

pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, celkem bylo realizováno 
28 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 592 
žáků; 

� bylo realizováno 242 tematicky zaměřených besed 

pro žáky MŠ a ZŠ, kterých se zúčastnilo 4 948 
dětí a 43 soutěží, kterých se zúčastnilo 745 dětí; 

� ve spolupráci s MŠ a ZŠ a jejich školními dru-
žinami se uskutečnilo celkem 128 společných 
půjčování za účasti 2 717 dětí a 44 společných 

čtení z knih za účasti 949 dětí. Rovněž byla reali-
zována zábavná odpoledne pro děti navštěvující 
školní družiny; 

� pro žáky přerovských MŠ a ZŠ se uskutečnilo 10 
setkání s autory knih (Z. Pospíšilová, L. Rožnov-
ská, D. Vydra) a scénických čtení, kterých se 
zúčastnilo 588 dětí; 

� pro studenty Gymnázia J. Škody se v I. pololetí 
uskutečnilo scénické čtení v podání herců Slo-
váckého divadla z Uherského Hradiště pod náz-
vem Skandální aféra Josefa Holouška, kterého se 
zúčastnilo 84 studentů. 

 
MěK i v roce 2019 pokračovala v dalším, již 11. roč-
níku celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“, zaměřeného na podporu dětského 
čtenářství, který zajišťoval Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků (SKIP). Akce se zúčastnilo cel-
kem 347 žáků prvních tříd ze sedmi přerovských ZŠ, 
kteří pravidelně navštěvovali knihovnu a účastnili se 
připravených besed a soutěží. Na závěr projektu byla 
většina účastníků (338 žáků) na přelomu měsíců 
květen a červen v Muzeu Komenského v Přerově 
slavnostně pasována na čtenáře, kde také obdrželi 
knížku Miroslava Tvrze: Kde se nosí krky s ilustra-
cemi Aleny Schulz, která byla vydána za podpory 
SKIP ČR v nakladatelství Triton. Děti, které odevz-
dali potvrzenou přihlášku od zákonného zástupce, 
získali navíc bezplatnou průkazku do knihovny 
s platností do konce roku 2019. 
Ve spolupráci se „Studiem Bez Kliky“ byly v půj-
čovně pro děti realizovány 2 vzdělávací programy 
na téma „Knihtisk“ a „Pamflet, leták, samizdat“. 
Akce byly určeny pro žáky přerovských ZŠ a aktivit 
na uvedená témata se zúčastnilo celkem 133 dětí. 
 
Akce pro děti a mládež 
 

Pro děti a mládež byla na všech pobočkách MěK          
a v půjčovně pro děti uspořádána řada volnočaso-
vých akcí a aktivit. V průběhu roku se na většině 
poboček ve městě i v MČ uskutečnila také řada 
výtvarných a tvořivých dílen s různým zaměřením. 
Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 1 481 návštěv-
níků, většinou z řad dětí, ale i jejich rodičů nebo 
pedagogů.  
� o jarních prázdninách se v půjčovně pro děti a na 

pobočce v Předmostí uskutečnily výtvarné dílny 
a turnaje ve hraní společenských her; 

� v rámci celorepublikového projektu „Březen – 
měsíc čtenářů“ byla uspořádána řada aktivit na 
podporu čtenářství; 

� vybrané děti se v půjčovně pro děti připojily 
k celorepublikové akci Noc s Andersenem, který 
byl v letošním roce zaměřen na tvorbu Františka 
Nepila. V rámci akce bylo dětem umožněno pře-
spat v knihovně a účastnit se řady soutěží a her. 
Ve stejném termínu proběhl na pobočce na 
Trávníku Večer s Andersenem, prostřednictvím 
něhož se děti ze ZŠ U Tenisu zapojily do spousty 
her a soutěží (obou akcí se zúčastnilo 30 dětí);  

� v rámci velikonočních příprav se v půjčovně pro 
děti uskutečnilo Velikonoční vyrábění se specia-
listkou na floristiku, kde si účastníci z řad dětí 
i dospělých mohli vyrobit jednoduché veliko-
noční dekorace (slepička, zajíček, ježek). Akce 
se zúčastnilo celkem 9 zájemců z řad dětské 
i dospělé veřejnosti; 
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� pracovnice půjčovny ve spolupráci s několika 
dětskými uživateli knihovny v rámci velikonoč-
ních svátků připravily a instalovaly výzdobu 
autobusové zastávky na Palackého ulici; 

� v období letních prázdnin probíhaly v půjčovně 
pro děti na Palackého ulici aktivity v rámci orga-
nizace příměstského tábora. Pro účastníky byly 
realizovány zajímavé a zábavné aktivity, exkurze 
a výlety na téma „Indiánské léto“. Příměstského 
tábora, který se uskutečnil v termínu 08.07.2019-
12.07.2019 se zúčastnilo 14 dětí; 

� v rámci celostátní kampaně Týden knihoven se 
akcí a aktivit knihovny zúčastnilo celkem 603 
dětí z přerovských základních škol a veřejnosti.  

 
V půjčovně pro 
děti se pravidelně 
koná Herní klub, 
v rámci něhož se 
uskutečnila řada 
setkání dětí nad 

společenskými 

hrami. Vzhledem 
k poklesu zájmu 

dětí o tyto aktivity v minulosti, a to i z důvodu nízké 
angažovanosti stávajících pracovníků půjčovny pro 
děti při realizaci těchto aktivit, které souvisí s jejich 
osobním přístupem i pracovním vytížením při výko-
nu základních knihovních 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. Zároveň byla zahájena spolupráce 
se 2 externími pracovnicemi, které se plně starají 
o náplň a aktivity klubu. Podařilo se vytvořit nové 
facebookové stránky herního klubu nazvané Háčko 
(https://www.facebook.com/HackoClubPrerov/). 
Zapojení externistů mělo výrazný pozitivní přínos, 
neboť došlo ke zvýšení počtu dětí, které aktivity 
Herního klubu v půjčovně pro děti využívají, celkem 
se jich v průběhu roku 2019 zúčastnilo 625 (hraní 
společenských deskových her). 
Mimo Herní klub si mohly děti na většině pracovišť 
poskytujících služby pro děti zasoutěžit a získat 
drobné ceny prostřednictvím pravidelných i jednorá-
zových soutěží a kvízů, které byly pro ně připraveny 
na všech pracovištích, která jsou určena dětem. 
 
Vzdělávací akce pro veřejnost 
 

V průběhu roku probíhala řada vzdělávacích akcí 
pro veřejnost zaměřených na základy ovládání výpo-
četní techniky, práci s běžnými kancelářskými apli-
kacemi a využívání dalších moderních informač- 
ních prostředků. Uskutečnilo se několik vzdělávacích 
kurzů zaměřených na základy ovládání počítačů 
s operačním systémem Windows 10, využívání stan-
dardních aplikací z kancelářského balíku Microsoft 
Office 2016, a to hlavně pro začínající uživatele. 
Jiné vzdělávací kurzy v oblasti výpočetních techno-
logií nebyly v průběhu roku realizovány. 

Všech výše uvedených vzdělávacích kurzů v oblasti 
ovládání výpočetní techniky se v průběhu roku 2019 
zúčastnilo celkem 29 zájemců z řad veřejnosti. 
Nově byly po letních prázdninách realizovány atrak-
tivní vzdělávací kurzy kreativního kreslení zabez-
pečované pracovnicí knihovny, kterých se ve 2 bě-
zích zúčastnilo 18 zájemců z široké veřejnosti. 
Přerovská knihovna je rovněž jedním z konzultač-
ních středisek Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) 
a v průběhu roku zabezpečovala vzdělávací aktivity 
pro seniory v rámci tohoto projektu organizovaného 
Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně 
ekonomickou fakultou (https://e-senior.czu.cz). 
Ukončení zimního semestru na téma „České dějiny 
a jejich souvislosti II.“, realizovaného na podzim 
roku 2018, proběhlo v lednu 2019 předáním pamět-
ních listů na společném setkání všech účastníků 
VU3V v salónku restaurace Bečva. 
V letním semestru v I. pololetí roku 2019 pokračo-
valo další vzdělávání, pro tento semestr si účastníci 
zvolili téma „Klenoty barokního sochařství v českých 
zemích“. Přednášek se pravidelně účastnilo celkem 
48 seniorů rozdělených do 2 skupin, přičemž pro 
každou proběhlo 6 odborných video přednášek. 
V rámci semestru se uskutečnila studijní návštěva 
zámecké knihovny a zámku v Kroměříži. Slavnostní 
ukončení letního semestru proběhlo opět v salónku 
restaurace Bečva. 
Slavnostního ukončení studia, promoce v aule České 
zemědělské univerzity v Praze, se zúčastnilo 12 seni-
orů, kteří již absolvovali 6 vzdělávacích semestrů 
a obdrželi zde osvědčení o absolutoriu VU3V.  
 

 
 

Pro podzimní semestr si účastníci dalšího vzdělávání 
vybrali téma „Hudební nástroje“. Celkového počtu  
6 odborných video přednášek se zúčastnilo 44 po-
sluchačů. 
V průběhu roku pokračovaly také pravidelné besedy 
a přednášky pro seniory a další zájemce pod názvem 
Kulturní akademie knihovny. Akademie se konala 
pravidelně každé poslední pondělí v měsíci a byla 
určena všem aktivním seniorům se zájmem o nové 
poznatky a informace z různých oblastí lidské čin-
nosti, kteří se chtějí společně setkávat na přednáš-
kách, besedách nebo kurzech. Celkem se v uvede-
ném období uskutečnilo 9 přednášek, kterých se 
zúčastnilo 97 seniorů. 
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Přednášky a vzdělávací kurzy zaměřené na trénink 
paměti pro veřejnost nebyly průběhu roku realizo-
vány díky skutečnosti, že vyškolená pracovnice 
MěK, která kurzy zabezpečovala, požádala z osob-
ních důvodů o ukončení jejich lektorování a k zabez-
pečení těchto aktivit se nepodařilo získat žádného 
z dalších zaměstnanců MěK ani externího lektora. 
 

Vzdělávací akce pro zaměstnance 
 

Všichni pracovníci absolvovali na začátku kalen-
dářního roku pravidelné školení BOZP, PO a pově-
ření pracovníci školení řidičů referenčního vozidla. 
Všichni zaměstnanci si v průběhu roku pravidelně 
zvyšovali svoji odbornou kvalifikaci v oblasti kni-
hovních služeb a souvisejících činností účastí na 
odborných seminářích a školeních, a to jak na zákla-
dě potřeb organizace, tak vlastních potřeb a dostup-
nosti jednotlivých školení nebo seminářů. Všechny 
tyto vzdělávací akce byly zajišťovány bezplatně. 
 

Zabezpečení knihovních služeb v knihovnách 
v MČ Přerov 
 

V průběhu roku byly zabezpečovány vybrané kni-
hovnické služby v pobočkách přerovské knihovny 
v MČ Přerova (Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlo-
vice, Lověšice, Lýsky, Penčice, Újezdec, Vinary, 
Žeravice). Na všech pracovištích bylo možné uplat-
nit registrační průkaz vystavený na kterékoliv po-
bočce MěK ve městě nebo v MČ.  
Uživatelé ve většině z těchto lokalit města Přerova 
mají k dispozici odpovídající prostory a jsou zde 
zajišťovány jak základní knihovnické služby (půjčo-
vání knih a periodik), tak další související aktivity 
(výtvarné dílny, herní klub, besedy s autory apod.). 
 

 

Prostorové a provozní podmínky jsou problematické 
v knihovně v MČ Újezdec, která je dlouhodobě 
uzavřena z důvodu zatím nerealizovaných nutných 
úprav souvisejících s dalšími činnostmi v budově, 
a také v knihovně v MČ Penčice, kde jsou problémy 
se zabezpečením dostatečného vytápění prostor z dů-
vodu absence centrálního plynového topení. Kni-
hovna disponuje pouze elektrickými přímotopy, 
které jsou nedostatečné a provozně ekonomicky ne-
výhodné. 
 

Spolupráce s partnerskými knihovnami 
 

V průběhu roku neproběhla žádná společná akce ve 
spolupráci s partnerskými knihovnami z polského 
Kedzierzyn-Koźle v Polsku ani s Okresnou knižni-
cou Dávida Gutgesela v Bardejove. Zástupci obou 
institucí byli pozváni na slavnostní setkání ke 100. 
výročí založení MěK v Přerově, ale akce se s ohle-
dem na své pracovní vytížení nemohli zúčastnit. 
 

Služby pro zdravotně handicapované uživatele 
 

Bezplatné služby pro tělesně a zrakově postižené 
uživatele byly poskytovány i nadále na pobočce 
Velká Dlážka. Kmenový fond knihovny byl rozši-
řován 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. 
Pobočka je vybavena moderní kamerovou zvětšo-
vací lupou ClearView C Speech s podporou zvuko-
vého výstupu a záznamu snímaných předloh do zvu-
kového formátu MP3. 
Ve studovně je rovněž k dispozici mobilní zvět-
šovací kamerová lupa RUBY HD pro slabozraké 
uživatele, kteří tak mají možnost využívat zde umís-
těný rozsáhlý fond regionální literatury.  
V rámci celostátního projektu Světluška se MěK 
zapojila do charitativní sbírky „V září světluška září“, 
kterou pořádal Nadační fond Českého rozhlasu. 
V rámci akce se podařilo prodejem propagačních 
předmětů nadace vybrat částku 2 662 Kč. 
 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  
 

Dne 20.12.2018 uzavřela MěK s Vědeckou knihov-
nou v Olomouci smlouvu o přenesení výkonu regio-
nálních funkcí pro rok 2019 s platností od data 
uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace, Olomou-
ckým krajem. Smlouva o poskytnutí účelové dotace 
na výkon regionálních funkcí pro rok 2019 z finan-
čních prostředků Olomouckého kraje mezi Olomou-
ckým krajem a MěK byla podepsána dne 15.01.2019.  
Výkon regionálních funkcí byl zahájen 01.01.2019. 
Finanční prostředky byly na účet knihovny připsány 
14.02.2019. Od tohoto data byl zahájen nákup kni-
hovních fondů pro tvorbu výměnných souborů. Na 
základě výše uvedených smluv poskytovala MěK 
vybrané regionální funkce pro celý region Přerov 
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a také odborné knihovnické činnosti pro nepro-
fesionální knihovny v působnosti středisek Přerov 
(46 knihoven) a Všechovice (11 knihoven) a profe-
sionální knihovnu Všechovice. 
Objem finančních prostředků z dotace Olomouckého 
kraje pro rok 2019 byl v rámci podepsané smlouvy 
stanoven ve výši 1 274 387 Kč. Dne 07.06.2019 byl 
podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě s Olomouckým 
krajem o navýšení dotace o 38 000 Kč, a to z dů-
vodu nárůstu platových tarifů.  
 

 
 

Výkon regionálních funkcí ve střediscích Přerov 
a Všechovice byl zabezpečován úvazkem 2,46 (1,8 
středisko Přerov, 0,5 středisko Všechovice a 0,16 
ekonomické, správní a servisní činnosti). 
Uskutečnila se pracovní schůzka se starosty obcí, na 
které byli přítomní zástupci zřizovatelů knihoven 
seznámeni s vyhodnocením výkonu regionálních 
funkcí za rok 2018. Zároveň byly představeny plány 
a činnosti výkonu RF na rok 2019, přítomní byli 
informováni mimo jiné o přípravě přechodu přerov-
ské knihovny na nový knihovní systém Tritius           
a s tím související součinnost v rámci knihoven zapo-
jených do regionálních funkcí. 
V rámci jednání se starosty obcí, jejichž knihovny 
jsou zařazeny do střediska Přerov, byly podepsány 
dodatky smluv pro rok 2019, 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. 
Na základě výše uvedených smluv o výkonu regio-
nálních funkcí poskytovala v průběhu roku 2019 
MěK vybrané regionální funkce pro celý region 
Přerov, odborné knihovnické činnosti pro neprofe-
sionální knihovny v působnosti středisek Přerov 
(36 knihoven, 10 MČ) a Všechovice (12 knihoven) 
a zajišťovala servis knihovního systému Clavius 
REKS pro knihovny zapojené do střediska Přerov. 
Servis knihovního systému střediska Všechovice byl 
realizován dodavatelem knihovního systému v rámci 
přidělených finančních prostředků.  
Celková částka na tvorbu výměnných souborů pro 
střediska Přerov a Všechovice v rámci výkonu regio-
nálních funkcí byla pro rok 2019 využita ve výši 
325 652 Kč. Z těchto zdrojů bylo zpracováno 1 229 
svazků knih pro knihovny střediska Přerov v celko-
vých nákladech 251 905 Kč a 210 svazků knih pro 
středisko Všechovice v celkové výši 73 747 Kč. 

Nákup a zpracování knihovních dokumentů do kme-
nových fondů jednotlivých knihoven zařazených do 
střediska Přerov probíhalo na základě dodatků smluv 
podepsaných s jednotlivými zřizovateli knihoven. 
V průběhu roku bylo zpracováno 2 091 svazků kni-
hovních dokumentů (z toho 435 darů) do fondů kni-
hoven střediska Přerov v hodnotě 323 850 Kč. 
Celkový počet obyvatel obcí střediska Přerov byl 
17 854 (zdroj VK Olomouc). Průměrný příspěvek na 
nákup kmenového knihovního fondu (bez započíta-
ných darů) na jednoho obyvatele obcí zařazených do 
střediska Přerov činil v roce 2019 částku 18,14 Kč. 
Stav knihovního fondu RF byl k 31.12.2019 v cel-
kové výši 35 720 svazků knihovních dokumentů, 
z toho 23 565 svazků tvořil fond střediska Přerov, 
4 307 svazků fond skladu RF pro speciální výměnné 
soubory, 7 309 svazků fond střediska Všechovice 
a 539 svazků zapůjčených do knihovny v Hustope-
čích nad Bečvou. 
 

Spolupráce s komunitními centry a neziskovými 
organizacemi 
 

MěK již několik let spolupracuje se Střediskem orga-
nizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Přerov 
a Tyflocentrem Olomouc na pořádání akcí pro slabo-
zraké a nevidomé. V prostorách pobočky 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 akustických prvků pro nevidomé 
a zrakově postižené, stolní a mobilní kamerové lupy, 
které MěK pořídila z finančních prostředků v rámci 
úspěšného podání grantového programu Minister-
stva kultury ČR. Akce se zúčastnilo 12 posluchačů. 
 

Prezentace knihovny v médiích 
 

Primární prezentaci informací knihovny jsou provo-
zovány a pravidelně aktualizovány www stránky, 
které mají moderní vzhled a uživatelsky přívětivé 
prostředí pro vkládání příspěvků. 
MěK prezentovala veškeré své aktivity a výsledky 
činnosti ve většině regionálních médií. K informo-
vání veřejnosti a uživatelů knihovny bylo využíváno 
zpravodajství tiskových medií, a to zejména prezen-
tace v Přerovských listech a Přerovském deníku. 
K prezentaci aktivit bylo využíváno rovněž elektro-
nické formy (www stránky knihovny, www stránky 
statutárního města Přerov, internetový zpravodajský 
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 MMPr sloužících veřejnosti 
k vyřizování osobních a cestovních dokladů nebo 
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řidičských oprávnění a evidence motorových vozi-
del v budově EMOS na náměstí T. G. M. 
Přehled akcí a aktivit byl rovněž uveřejňován v tiště-
ném i internetovém měsíčním Kulturním přehledu 
Městského informačního centra. Informace o čin-
nosti byly prezentovány také na sociálních sítích, na 
adrese www.facebook.com/KnihovnaPrerov/. Pro 
mládež provozuje MěK prostřednictvím půjčovny 
pro děti facebookový profil Teens Club na adrese 
www.facebook.com/TeensClubPrerov/. Od října 
byla zahájena prezentace aktivit a zajímavostí na 
sociální síti Instagram https://www.instagram.com/ 
knihovnaprerov/. 
 

 

 

Ke zvýšení a zatraktivnění propagace služeb bylo ve 
spolupráci se společností TV Přerov vytvořeno 
propagační video nabídky a služeb MěK, které bylo 
umístěno na www stránkách knihovny, serveru pro 
publikování videosouborů Youtube a bylo rovněž 
odvysíláno v TV Přerov v době zahájení výstavy 
knihovny k 100. výročí jejího založení. 
 

Publikační činnost 
 

Od září roku 2014 je vydáván 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. 
Tento je dostupný na www stránkách knihovny, 
v tištěné verzi pak ve studovně a čítárně MěK. 
Vydávání zpravodaje bylo ukončeno dvojčíslem 
v červenci roku 2019. 
V průběhu roku 2019 MěK nevydala žádnou další 
publikaci, probíhaly přípravné práce k vydání publi-
kace o činnosti knihovny ke 100. výročí jejího zalo-
žení, které se však nepodařilo dokončit a zreali-
zovat. 
 

Účast v regionálních a celorepublikových 
knihovních sdružení 
 

MěK je členem regionálních a celorepublikových 
knihovních sdružení – Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje (SKIP10) a Souborného katalogu kni-
hoven používajících knihovní systémy LANius 
(SKAT). V obou sdruženích má knihovna své zá-
stupce. Svého zástupce má MěK i v dozorčí komisi 
celorepublikového sdružení SKIP. 

Technická a elektronická podpora provozu 
knihovny 
 

V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a ob-
měna stávající výpočetní techniky a programového 
vybavení dle aktuálních potřeb. Všechna pracoviště 
jsou vybavena odpovídající moderní a potřebnou 
výpočetní technikou vč. 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. 
Přechod na nový operační systém Microsoft 
Windows 10 byl realizován v roce 2016 v rámci pře-
chodného období, kdy společnost Microsoft nabídla 
bezplatný přechod na tento moderní operační sys-
tém.  
O letních prázdninách byla zahájena intenzívní pro-
cesní a technologická příprava k přechodu knihovny 
na modernizovanou verzi stávajícího knihovního 
systému s názvem Tritius a s tím související zpro-
voznění on-line katalogu (tritius.knihovnaprerov.cz). 
Proběhlo několik testovacích převodů a úprav nasta-
vení dle požadavků pracovníků knihovny. Nová 
verze systému byla do ostrého provozu spuštěna 
02.12.2019.  
Veškerý knihovní fond je evidován pomocí auto-
matizovaného knihovního systému Tritius a prezen-
tován prostřednictvím elektronického internetového 
on-line katalogu. Při zpracování jsou dodržována 
aktuálně platná a standardizovaná katalogizační 
pravidla RDA a k ukládání katalogizačních údajů je 
využíván interní formát dat MARC21. 
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. Díky tomuto zařízení došlo k zatraktivnění 
nabídky oddychových služeb půjčovny pro děti. 
Využití herní konzole XBOX je podmíněno splně-
ním 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 MěK. Na obrazovce jsou návštěvní-
kům během jejich návštěvy půjčovny promítány 
aktuální upoutávky na připravované akce a další 
informace o službách knihovny. 
MěK disponuje odpovídající moderní a potřebnou 
reprografickou technikou (tiskárny, kopírovací stro-
je), která slouží veřejnosti a služebním účelům. 
Technika je průběžně obměňována a modernizována. 
Pro zabezpečení vzdělávacích akcí a aktivit Klubu 
programování a robotiky je učebna vybavena vhod-
nou výpočetní technikou (10 ks notebooků z roku 
2011) s odpovídajícím programovým vybavením 
a dalším zařízením – robotické stavebnice LEGO 
Mindstorms, robotická vozítka OZOBOT a mBot, 
mikropočítače micro:bit a další. 
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Ve II. pololetí byl klub dovybaven 2 moderními 3D 
tiskárnami, které tak rozšířily možnosti vzdělávacích 
a zájmových aktivit. Doplněny byly také nové mo-
duly mikropočítače Micro:bit určené k realizaci úloh 
pro chytrou domácnost (Home Kit a IoT Kit). 
Ke zvýšení úrovně zabezpečení komunikace a pře-
nosu informací prostřednictvím internetu byl na 
internetové stránky knihovny a on-line katalogy 
implementován komunikační protokol HTTPS za-
bezpečující šifrování probíhající komunikace. V sou-
vislosti s GDPR byly upraveny vnitřní procesy 
a dokumenty. Dále byla provedena úprava nastavení 
informačních systémů tak, aby byla v souladu s naří-
zením GDPR. Pro komunikaci s veřejnou správou 
a dalšími veřejnými a povinnými institucemi byla 
využívána datová schránka. 
 

 
 

V půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí je 
možné přijímat platby prostřednictvím platebních 
karet, v průběhu roku 2019 bylo prostřednictvím této 
služby provedeno 282 plateb a zaplaceno celkem 
27 897 Kč (v roce 2018 realizováno 251 plateb 
a uhrazeno 24 742 Kč). Z výše uvedených údajů je 
zřejmé, že si uživatelé tento moderní způsob plateb 
za služby oblíbili a pravidelně jej využívají. 
MěK zabezpečuje po technické i softwarové stránce 
provoz regionálního knihovního systému Tritius pro 
14 knihoven v samostatných obcích zařazených do 
střediska Přerov (Bochoř, Buk, Dřevohostice, Horní 
Moštěnice, Hradčany, Osek nad Bečvou, Křtomil, 
Pavlovice, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobě-
chleby, Stará Ves, Tučín). Tyto činnosti byly finan-
covány z příspěvku Olomouckého kraje. 
MěK je zapojena do budovaného Centrálního portálu 
knihoven (CPK) dostupného na internetové adrese 
www.knihovny.cz. Zapojení do CPK bylo umož-
něno prostřednictvím grantového programu VISK3 
poskytovaného Ministerstvem kultury ČR. MěK při-
spívá svými záznamy do Souborného katalogu ČR. 
 

Hospodářský výsledek 
 

Hlavní činnost                                zisk 40 899,89 Kč 
Doplňková činnost                         zisk   2 000,00 Kč 
 

MěK vedla účetní, mzdovou, personální a majetko-
vou agendu dle svých povinností vyplývajících 
z činností knihovny a v souladu se zákony ČR. 
Hospodařila v souladu s plánem užití svěřených 
finančních prostředků a schváleného rozpočtu orga-

nizace, který k 31.12.2019 činil 18 015 002 Kč, a to 
včetně dotace Olomouckého kraje na výkon regio-
nálních funkcí, dotací z grantových programů Minis-
terstva kultury ČR, odpisů a výnosů z vlastní činnosti. 
Příspěvek zřizovatele na provoz organizace pro rok 
2019 činil včetně průběžných úprav 15 432 992 Kč 
(stav k 31.12.2019 vč. odpisů), který tvoří 85,66 % 
celkové výše rozpočtu.  
Zvýšení příspěvku zřizovatele v letech 2015 – 2019 
bylo způsobeno převážně růstem mzdových nákladů 
v souvislosti s nárůstem tarifních složek platů za-
městnanců knihovny. 
 

 
 

Na zabezpečení spolufinancování grantových pro-
jektů Ministerstva kultury ČR byla do rozpočtu MěK 
zahrnuta investiční dotace ve výši 375 000 Kč. 
Na pořízení speciálního hasicího zařízení do míst-
nosti se specializovanou výpočetní technikou (ser-
very, záložní nosiče dat a další) obdržela MěK do 
rozpočtu částku 56 700 Kč. Zařízení bylo dodáno 
a namontováno v průběhu prosince 2019. Zprovoz-
nění zařízení bylo naplánováno na leden 2020. Částka 
nebyla do konce roku 2019 dodavateli proplacena, 
finanční plnění za dodávku bude realizováno po 
předání kompletní a plně funkční objednávky.  
Rozpočet MěK byl navýšen také o částku 57 000 Kč 
na dofinancování rekonstrukce terasy v budově na 
Žerotínově nám. 211/36 z důvodu vyšších nákladů 

na rekonstrukci. Realizace zakázky byla vysoutěžena 
již na podzim roku 2018, kdy již byl podán návrh na 
rozpočet pro rok 2019 a s vyšší, než původně plá-
novanou, částkou na rekonstrukci nepočítal. Reali-
zace díla byla provedena v I. pololetí 2019. 
Příspěvek ve výši 100 000 Kč byl určen na zabez-
pečení akcí, aktivit a oslav k 100. výročí založení 
MěK. Částka částečně pokryla náklady na realizaci 
výstavy, propagačních předmětů a setkání bývalých 
pracovníků knihovny a partnerských knihoven 
s představiteli zřizovatele knihovny.  
Částka 494 300 Kč byla určena na dokončení vý-
měny kastlových oken v průčelí budovy na Žerotí-
nově nám. 211/36 v rámci III. etapy výměny oken. 
Výměna oken proběhla v říjnu 2019.  
Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí obdr-
žela MěK ke konci ledna 2019 na základě podep-
sané smlouvy od Olomouckého kraje finanční pří-
spěvek ve výši 1 274 387 Kč, který byl oproti roku 
2018 ponížen o částku 11 440 Kč, a to na základě 
přepočtu počtu obyvatel obcí, pro něž přerovská 
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knihovna vykonává regionální funkce a počtu jejich 
knihoven. Příspěvek byl prostřednictvím dodatku ke 
smlouvě v průběhu I. pololetí roku 2019 (červen) 
navýšen o částku 38 000 Kč z důvodu dorovnání 
nárůstu platových tarifů po schválení rozpočtu na 
výkon regionálních funkcí v roce 2018. 
 

 
 

MěK v rámci úspěšného podání projektů v granto-
vých programech VISK3, VISK8 a Knihovna 21. 
století (K21), vyhlašovaných Ministerstvem kultury 
ČR, získala finanční prostředky ve výši 718 000 Kč, 
z nichž částka 58 000 Kč byla neinvestiční dotace 
a 660 000 Kč dotace investiční. Částka 70 000 Kč 

MěK prostřednictvím zřizovatele vrátila zpět posky-
tovateli z důvodu jejího nevyčerpání. Dotace byla 
poskytnuta ve výši: 
� 12 000 Kč z grantového programu Knihovna 21. 

století na úhradu licenčního přístupu k databázi 
zvukových knih Knihovny a tiskárny pro nevi-
domé K. E. Macana a k získání nových a obnově 
stávajících titulů zvukových knih ve formátu MP3 

pro slabozraké a nevidomé uživatele. Dotace byla 

přiznána v plné výši a celkové náklady projektu 
vč. spoluúčasti činily 25 000 Kč; 

� 36 000 Kč (neinvestiční dotace) z grantového 
programu VISK3 na nákup 2 ks 3D tiskáren pro 
Klub programování a robotiky, který byl spuštěn 
v září roku 2018. Dotace byla přiznána v plné 
výši. Celkové plánované náklady projektu včetně 
spoluúčasti činily 53 980 Kč (z toho spoluúčast 
17 980 Kč). Vzhledem k tomu, že byl pořízen 
jiný, alternativní typ tiskárny, který nahradil pů-
vodně v projektu uvedenou a již nedodávanou 
tiskárnu, byla částka na realizaci projektu navý-
šena na 66 962 Kč (spoluúčast činila 30 962 Kč). 
Navýšení bylo pokryto z rozpočtu knihovny; 

� 660 000 Kč (investiční dotace), získané z granto-
vého programu VISK3, byly určeny k plánova-
nému upgrade stávajícího knihovního systému 
Clavius na modernizovanou verzi Tritius a na 
nákup souvisejícího technického vybavení počí-
tačové sítě (server). Dotace byla přiznána v plné 
výši, celkové náklady projektu činily 935 155 Kč 
(z toho spoluúčast 293 155 Kč). Vzhledem ke 
skutečnosti, že se podařilo celkové náklady na 
projekt snížit, byla do rozpočtu města vrácena 
částka 120 024 Kč a do rozpočtu Ministerstva 
kultury ČR částka 70 000 Kč;  

� 10 000 Kč (neinvestiční dotace) z grantového 
programu K21 na zabezpečení literárních besed 
pro veřejnost. Dotace byla přiznána v částečné 
výši (50 %). Celkové plánované náklady projektu 
vč. spoluúčasti činily 40 000 Kč (z toho činila 
plánovaná spoluúčast 20 000 Kč). Přestože nebyl 

grantový projekt plně podpořen, realizovala MěK 
většinu akcí v původně plánovaném rozsahu a se 
skutečnými náklady ve výši 42 283 Kč, z čehož 
spoluúčast činila 32 283 Kč a byla plně pokryta 
provozními finančními prostředky MěK. 

Knihovna získala rovněž z dotačního titulu VISK8 
Ministerstva kultury ČR přístup k elektronickým 
databázím Anopress a ASPI. V rámci grantového 
projektu je ze státního rozpočtu ČR hrazen přístup 
po dobu 8 měsíců a zbývající 4 měsíce jsou hrazeny 
z rozpočtu MěK. 
V průběhu roku bylo osloveno několik potencionál-
ních sponzorů nebo dárců s výzvou ke spolupráci na 
aktivitách realizovaných MěK, z nichž se podařilo 
pro aktivity knihovny získat společnost Pivovar 
ZUBR a. s., která se podílela na občerstvení v rámci 
realizace setkání knihovníků při oslavách 100. vý-
ročí založení přerovské knihovny. 
Z prodejů zastaralých, opotřebovaných a vyřazených 
knihovních dokumentů, které probíhaly každý první 
čtvrtek v měsíci, získala MěK v průběhu roku částku 
44 550 Kč. Celkem si návštěvníci zakoupili 
11 634 ks vyřazených knih a časopisů. 
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokračo-
valo vymáhání nedobytných pohledávek. K soudní-
mu projednání a následnému případnému exekuč-
nímu vymáhání byly průběžně předávány všechny 
pohledávky z výpůjční činnosti po vypršení termínu 
vrácení nebo splatnosti, a to bez omezení jejich výše. 
 
V roce 2019 byly předány právnímu zástupci MěK 
k vymáhání dva nové případy. K 31.12.2019 bylo 
u právního zástupce k dořešení 14 pohledávek v cel-
kové hodnotě 19 803,86 Kč a úroky z prodlení činily 
3 380,23 Kč. Pohledávky jsou průběžně uspoko-
jovány. U exekutorského úřadu bylo k 31.12.2019 
evidováno 14 nevyřízených případů v celkové výši 
17 355,18 Kč bez úroků z prodlení, u nichž dochází 
k průběžným úhradám. Ke stejnému dni knihovna 
evidovala v rámci soudních řízení 3 dosud nevy-
řízené případy v celkové výši 2 967,46 Kč vč. úroků 
z prodlení. Celková výše nesplacených pohledávek 
převážně z výpůjční činnosti v účetní rozvaze 
k 31.12.2019 činila 36 989,09 Kč. 
Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční 
činnosti evidovaných na podrozvahovém účtu, 
u nichž je vydáno rozhodnutí o upuštění od vymá- 
hání, činila k 31.12.2019 hodnotu 102 880,54 Kč. 
Z této částky je hodnota knihovních dokumentů ve 
výši 49 600,62 Kč a hodnota sankčních a ostatních 
poplatků je ve výši 53 279,92 Kč. 
Pokračovalo centralizované odesílání upomínek 
z pracoviště hlavní budovy na Žerotínově nám., a to 
z důvodu zjednodušení evidence a následného řešení 
případných pohledávek. 
 
 
 

 
Zprávu podal: Ing. Pavel Cimbálník,  
ředitel Městské knihovny v Přerově 



Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019
_________________________________________________________________________________

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2019

HLAVNÍ ČINNOST

skutečnost (v Kč) %
původní upravený

spotřeba materiálu a energie 1 992,00 3 198,36 3 184 532,94 99,57
opravy a udržování 917,90 1 020,81 1 020 813,37 100,00
cestovné 25,00 14,67 14 671,00 100,00
náklady na reprezentaci 6,00 27,41 27 413,00 100,00
ostatní služby 1 021,52 1 038,41 1 038 406,45 100,00
mzdové náklady 8 768,14 8 911,15 8 911 152,00 100,00
zákonné sociální pojištění 2 981,15 2 893,94 2 893 942,00 100,00
jiné sociální pojištění 19,00 24,07 24 070,00 100,00
zákonné sociální náklady 401,10 368,36 368 357,56 100,00
daně a poplatky 1,50 1,50 1 500,00 100,00
prodaný materiál, ost. náklady 0,00 6,98 6 980,00 100,00
ostatní náklady z činnosti - pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy dlouhodobého majetku 95,19 150,62 150 615,00 100,00
vyřazené pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
náklady z DDHM 50,00 358,72 358 718,85 100,00

NÁKLADY CELKEM 16 278,51 18 015,00 18 001 172,17 99,92

výnosy z prodeje výrobků a služeb 600,00 910,35 937 420,00 102,97
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 11,16 11 156,94 100,00
čerpání fondů 158,00 158,00 158 000,00 100,00
výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,50 500,00 100,00
výnosy z prodeje materiálu 0,00 9,88 9 880,00 100,00
ostatní výnosy 80,00 65,09 65 094,12 100,00
výnosy vybr. MVI z transferů 15 398,70 15 432,99 15 432 992,00 100,00
výnosy vybr. MVI z transferů (dotací) 41,81 1 427,03 1 427 029,00 100,00
VÝNOSY CELKEM 16 278,51 18 015,00 18 042 072,06 100,15

zisk
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 40 899,89

přepočtený počet pracovníků 23,25
průměrná mzda 30 480,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

původní upravený skutečnost v Kč %
NÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00
VÝNOSY 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00

zisk
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2 000,00

plán (v tis. Kč)
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Kulturní a informační služby města Přerova  
příspěvková organizace 
nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 
www.kis-prerov.cz 
 
Nejvýznamnější událost roku 2019 se v organizaci 
pojí se srpnovým jednáním městského zastupitelstva 
a následným pověřením realizovat vánoční trhy  
a kulturní program na náměstí T. G. Masaryka,   
s ohledem na skutečnost, že s firmou RK Invest, 
s. r. o., byla ukončena smlouva o pořadatelství pře-
rovských vánočních trhů.  
 

KINO HVĚZDA 
Po 3 letech provozu kina, které jsme převzali v listo-
padu 2016, se jeho chod podařilo stabilizovat a dát 
všemu řád. Naučili jsme se naslouchat našim divá-
kům a vybírat pro ně filmy z pestré nabídky žánrově 
rozmanitých titulů, a tím dosáhli lepších výsledků, 
v porovnání s rokem 2018. Na žebříčku návštěvnosti 
kin jsme se ze „startovní pozice“ na 32. místě v roce 
2016 dostali v roce 2019 už na 16. příčku mezi více 
než 160 jednosálovými kiny v celé ČR, v rámci všech 
kin, tj. včetně multikin, vícesálových a letních kin, 
jsme pak na 55. místě z 234 zařízení v ČR.  
Žánrovou nabídku filmových titulů v průběhu týdne 
střídáme, abychom pokryli poptávku všech věko-
vých a zájmových skupin. Středy patří artovým 
kouskům, ve čtvrtky zařazujeme do programu pre-
miéry, o pátcích a víkendech nasazujeme divácky 
nejsilnější filmy, pondělky a úterky doplňujeme 
atypickou nabídkou, do níž řadíme cestovatelské 
projekce, přednášky či festivaly outdoorových filmů. 
Nejpočetnější diváckou obcí v našem kině i nadále 
zůstávají milovníci nových českých filmů, hororoví 
fanoušci a příznivci fantasy a sci-fi snímků zaběh-
lých tvůrců. 
Pestrou nabídkou a přidáváním projekcí jsme Pře-
rovany přesvědčili, že naše kino může s přehledem 
konkurovat okolním multiplexům. Na premiéry 
blockbusterů jako jsou Star Wars nebo marvelovské 
série, tak nemusejí jezdit do Olomouce nebo do 
Zlína, protože je nabízíme i v Přerově.  
 
ČINNOST KINA PŘES SVÁTKY  
Nezaháleli jsme ani na konci roku a promítali jsme 
jak o Vánocích, tak na Silvestra. Kino v průběhu roku 
zůstalo zavřeno jen 1. ledna. Od 24. do 31. prosince 
jsme odehráli celkem 24 představení v dopoledních, 
odpoledních i večerních časech, které zhlédlo téměř 
2 500 lidí. Tržba jen za tyto sváteční dny dosáhla 
částky 300 tis. Kč.  
 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FILMY 
Mezi nejúspěšnější filmy roku 2019 patřily Ženy 
v běhu, na které přišlo téměř 8 000 diváků s tržbami  
873 tis. Kč a Poslední aristokratka s 2 332 diváky 
a tržbami 274 tis. Kč. Závěr roku suverénně ovládlo 
Ledové království II, které vidělo 2 500 diváků a na 
tržbách získalo 326 tis. Kč. Rok po premiéře slavila 
úspěchy i Bohemian Rhapsody s 5 000 diváky a trž-
bami 572 tis. Kč.  

Nezapomenutelným zážitkem pro 333 přítomných 
diváků v kině Hvězda byla zcela jistě únorová pre-
miéra filmu Léto s gentlemanem za účasti herců Jaro-
míra Hanzlíka a Aleny Antalové a režiséra Jiřího 
Adamce. Následné autogramiády mnozí využili 
k získání podpisu těchto známých osobností české 
kulturní scény. 
 

 
autogramiáda filmu Léto s gentlemanem  
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
I v roce 2019 se kino zapojilo do Dnů evropského 
dědictví a navázalo tak na zájem veřejnosti minulého 
roku. Prohlídku projekční kabiny zpestřil odborný 
výklad promítačů kina. V rámci komentovaných 
prohlídek kabiny se 150 návštěvníků dozvědělo něco 
z historie starých promítaček. Viděli, jak se dříve 
pracovalo s filmovým pásem, pustili jsme jim 35mm 
promítačku a zájemci si mohli potěžkat box s filmo-
vým pásem. Na oslavu českého dědictví jsme pak 
promítali zrestaurovaného Spalovače mrtvol. 
 

 
komentovaná prohlídka projekční kabiny 
 
V následující tabulce je uvedena rekapitulace 
návštěvnosti a vývoj tržeb za poslední 2 roky:  
 

rok počet 
představení 

počet 
diváků 

tržby v Kč 
promítání filmů 

2018       966 46 566 5 444 000,00 
2019       972 65 593 7 003 895,00 

 

V roce 2019 jsme navázali na úspěšné, námi zave-
dené a časem již osvědčené a divácky žádané 
nápady, jako jsou dopolední Bioseniory a Bijásky. 
 
BIOSENIORY 
Ve čtvrtečních dopoledních Bioseniorech hrajeme 
převážně české filmy, které jsou měsíc a půl po 
premiéře. Seniorským projekcím patří také jeden 
promítací čas v neděli, kdy zájemci mohou za sní-
žené vstupné navštívit úspěšné filmy předchozích 
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měsíců. Tyto pořady lákají čím dál více zájemců. 
Jsou mezi nimi nejen pravidelní návštěvníci, ale 
i tací, kteří přijedou jen na návštěvu a čas před 
obědem využijí u nás v kině. Zvyšuje se i počet 
diváků z okolních obcí, kteří kvitují, že nemusí řešit 
večerní spoje, když chtějí vidět svůj vybraný film. 
Nejúspěšnějším filmem promítnutým v dopoledních 
hodinách v rámci Biosenioru byla Poslední aristo-
kratka. 
 
BIJÁSEK 
Pro děti promítáme sobotní a nedělní Bijásky, 
o prázdninách je posílena projekce i na dopoledne 
pro menší děti a odpoledne pro teenagery a starší 
školáky. Rozšíření Bijásků na oba víkendové dny se 
rovněž osvědčuje, a zejména na konci roku 2019 
bylo prakticky každé představení filmu Ledové 
království II zcela vyprodáno.  
 
PROHLÍDKY KRYTU  
Od loňského roku si držíme atrakci v podobě 
prohlídek protiatomového krytu a jeho technického 
zázemí. Stále máme vyprodány prohlídky na týdny 
dopředu a návštěvníci hojně docházejí i na náš film 
Do krytů, Přerove! Kryt jsme pro veřejnost zpří-
stupnili na květnové státní svátky, mimořádně i přes 
Svatovavřinecké hody a několikráte na podzim. 
Celkem se uskutečnilo 14 veřejných prohlídek krytu, 
které navštívilo 840 zájemců, a na tržbách jsme 
vykázali přes 50 tis. Kč. Na 5 projekcí dokumentu 
Do krytů, Přerove! přišlo 300 diváků, tržby činily 
téměř 16 tis. Kč.  
 
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A WORKSHOPY 
Velké oblibě se i v roce 2019 stále těšily tvořivé 
dílničky pro nejmenší děti, které připravujeme ve 
spolupráci s přerovskou ilustrátorkou, malířkou 
a výtvarnicí Kristýnou Botkovou. Oblíbenými jsou 
i prázdninové workshopy zaměřené na dětské a mlá-
dežnické publikum.  
 
PRO ŠKOLY  
Za celý rok jsme odehráli 3 desítky představení pro 
školy a družiny, na které zavítalo více než 6,5 tisíce 
školáků základních a středních škol, a to nejen 
z Přerova, ale i z Troubek nad Bečvou, Kojetína 
a Hranic. O naše vánoční projekce projevila také 
zájem škola z Ostravy-Poruby, avšak pro naplnění 
kapacity v požadovaný den jsme ji museli odmít-
nout. Školákům nabízíme i výchovně cestovatelské 
přednášky, pořady s environmentální tématikou a di-
vadla. 
 
DALŠÍ AKTIVITY 
Nejen školám a školkám vycházíme vstříc. Ve 
spolupráci s přerovským magistrátem jsme pořádali 
školení řidičů, členů volebních komisí, Olomouc-
kému kraji jsme sál pronajali pro účely seniorského 
divadelního představení. Organizačně jsme se 
podíleli například i na akci Dne pro duševní zdraví 
nebo ekologicky zaměřeného pořadu A Plastic 
Ocean.  

EUROPA CINEMAS LABEL 
V rámci našeho rok trvajícího členství jsme se 
zavázali, že budeme hrát evropské filmy, které mají 
většinou nálepku artového žánru. Mezi Přerovany 
nepatří mezi nejoblíbenější, avšak své příznivce si 
přesto našly. Vhodnou kombinací těchto filmů 
a divácky atraktivních snímků se dařilo pokrýt 
vzniklou ztrátu v tržbách. Evropská unie si je 
vědomá toho, že artové filmy nevydělávají, proto se 
snaží ztrátu kina kompenzovat finančními příspěvky. 
Jejich výše, pro dané kino, se odvíjí od splnění dvou 
pevně stanovených kritérií. Prvním měřítkem pro 
srovnání je počet v kině odehraných evropských 
filmů. Do součtu nesmí kino započítat české filmy. 
Druhým hlediskem je aktivita kina v rámci realizace 
programu „Young Audience“, do něhož lze zahrnout 
programy pro školáky a vzdělávání mladé generace, 
například školní projekce, výchovné koncerty, 
divadelní představení či různé environmentální 
pořady. Tím, že se kinu podařilo v průběhu roku 
splnit stanovené podmínky, bylo z Europa Cinemas 
na účet organizace zasláno 60 486,67 Kč.  
 
BENEFITY, DÁRKOVÉ POUKAZY 
Ke zvyšování návštěvnosti kina napomáhalo přijí-
mání nejrůznějších poukázek, zaměstnaneckých be-
nefitů, zavedení dárkových karet a možnost platby 
kartou přes platební terminál. Roční obrat s platbami 
kartou činil 860 tis. Kč. Z poukázek jsme přijímali 
benefity Sodexo, Unišek, Galery Beta a Benefit Plus, 
celkem u nás veřejnost v těchto ceninách nakoupila 
za více než 300 tis. Kč. V dárkových kartách bylo 
přijato dalších skoro 90 tis. Kč. 
 
ODVYSÍLANÁ REKLAMA 
Finanční prostředky, celkem ve výši 91,5 tis. Kč, 
jsme získali z odvysílané reklamy před vlastním 
promítáním filmů. Na tomto příjmu se podílela nejen 
reklama zprostředkovaná společností Visia Cinema 
Olomouc, ale i vlastní aktivita, kdy jsme oslovovali 
možné zájemce o hranou reklamu.  
 
Z DALŠÍ ČINNOSTI KINA  
Každý měsíc je distribuován tištěný velký program 
kina do okolních obcí, což mělo pozitivní vliv i na 
zvýšení návštěvnosti z řad jejich občanů. Na požá-
dání jsou zájemcům zasílány i newslettery s aktuál-
ním infem o projekcích, tiskové zprávy do škol, na 
obecní úřady a do dalších institucí v celém okrese.  
 
NÁJMY V KINĚ HVĚZDA 
V doplňkové činnosti kina, v rámci dlouhodobých 
pronájmů nebytových prostor, je v platnosti jedna 
smlouva na dobu neurčitou, a to s provozovatelem 
pivnice. Na dobu určitou jsou uzavřeny smlouvy 
dvě, a to na umístění přístroje na nápoje od firmy 
Coca-Cola a na prodej popcornu a nachos. S provo-
zovatelem kavárny nebyla prodloužena nájemní 
smlouva, smluvní vztah byl ukončen k 30.11.2019. 
Výnosy z dlouhodobých pronájmů činily 379,1 tis. 
Kč. Zájem byl i o krátkodobé pronájmy sálu, z nich 
byly dosaženy výnosy ve výši 155,6 tis. Kč.  
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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. Ve spolupráci se členy někdejšího astrono-
mického klubu jsme uspořádali 7 přednášek pro 
veřejnost a 5 čtvrtečních pozorování. Jedna prohlídka 
byla připravena i pro děti z mateřské školy U Te-
nisu. S ohledem na stav objektu nelze více rozšiřovat 
činnost směrem k veřejnosti. 
 

MĚSTSKÝ DŮM  
Bezmála 40 tisíc návštěvníků z Přerova i ostatních 
koutů Moravy, zavítalo v roce 2019 do Městského 

domu v Přerově (MD), aby se pobavili některým ze 
zhruba 10 typů představení. Dramaturgie největšího 
kulturního stánku ve městě přitom nabídla kromě 
koncertů velkých interpretů zvučných jmen i reno-
movaná divadla, zábavná talk show, operu nebo 
vůbec prvně na prknech MD propojení rockové hud-
by a moderního tance. Nechyběla oblíbená taneční 
odpoledne pro seniory, nezapomnělo se ani na děts-
kého diváka. Celkem Kulturní a informační služby 
města Přerova zorganizovaly v MD 78 představení 
a pořadů, další 2 desítky spoluorganizovaly formou 
pronájmu. Samostatnou kapitolou jsou díky noblese 
zdejšího sálu oblíbené plesy, jejichž počet překročil 
2 desítky.   
 

Návštěvnicky úspěšnějšími byly v I. pololetí pořady 
Pink Floyd Night, projekt Moravské filharmonie 
Olomouc, koncert kapely Hradišťan s Jiřím Pavlicou 
a vystoupení operní pěvkyně, sopranistky Evy Urba-
nové. Důkazem obliby cimrmanovského humoru 
bylo několik týdnů dopředu vyprodané představení 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký v podání Žižkovského 
divadla Járy Cimrmana.  
 

 
Zdeněk Svěrák v představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
 
Velký aplaus sklidil projekt 4TETs Jiřím Kornem 
i výkony protagonistů v představení Caveman. Na 
své si přišli milovníci humoru Zdeňka Izera. Pod-
zimní sezonu uvedla divadelní představení Stará 
láska nerezaví, Když kočky nejsou doma, Velké 
lásky v malém hotelu a Dva nahatí chlapi. O tra-
dičně zaplněné hlediště se postarali Orchestr Václava 
Hybše a Ondřej Havelka a jeho MelodyMakers. 

 
koncert Václava Hybše a jeho hostů 
 
Úspěšné bylo představení Čochtan s legendárním 
vodníkem Josefem Dvořákem. Příznivci rockové 
muziky mohli ocenit vystoupení amerického kyta-
risty Neila Zazy či koncert oblíbené české kapely 
Wohnout. Ne o všechna představení byl mezi veřej-
ností zájem. Kulturní program MD byl vybrán tak, 
aby oslovil i jiné zájmové skupiny obyvatel města, 
kteří tak nemuseli jezdit za kulturou jinam, neza-
pomněl ani na nejmenší diváky a seniory. I když 
návštěvnost na některých akcích nebyla vysoká, 
zcela jistě všechny přítomné v sále mohla tato 
nabídka potěšit a přesvědčit je o tom, že na ně není 
zapomínáno. 
 

Doplňková činnost 
V současnosti je doplňková činnost MD tvořena 
dlouhodobými pronájmy nebytových prostor a krát-
kodobými pronájmy sálů. Tato činnost byla zisková. 
 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA    
Výstavám dominoval zájem o Kristiana Kodeta, 
obrovskou pozornost vzbudila Iva Hüttnerová. Více 
výstav než v předchozích letech, rekordní počet 
příchozích. Nejvyšší tržba za prodané obrazy 
v historii Galerie města Přerova. Taková je stručná 
bilance výstavního kalendáře roku 2019. Suverénně 
mu dominoval Mistr Kristian Kodet.  
Na tisíce exponátů se přišlo během roku do Galerie 
města Přerova podívat přes 16 tisíc návštěvníků, což 
je téměř o tři tisíce příchozích více než v předešlém 
roce. Téměř třetina z nich, necelých 5 tisíc lidí, 
zamířilo v létě obdivovat figurální a portrétní tvorbu 
Kristiana Kodeta. Velmi vzácným jevem na pře-
rovské poměry bylo, že sběratelé umění nakupovali 
jeho obrazy ve velkém. Jak se podařilo Mistra 
přesvědčit, aby vystavoval právě na střední Hané? 
Jednoduše ho galerie oslovila, následovalo několik 
schůzek v Praze, a poté se rozhodl své oleje a gra-
fiky do Přerova na čas svěřit, což je opravdu čest. 
Každý galerista to štěstí u něj nemá. 
Srovnatelný zájem panoval také o výstavu herečky 
a malířky Ivy Hüttnerové, když do Přerova přivezla 
svůj symbolický recept na domácí štěstí. Iva 
Hüttnerová své obrázky, jak sama svoji grafickou 
tvorbu i olejomalby označuje, nestačila při vernisáži 
podepisovat. Hned první dny se prodaly stovky 
obrazů, a aby galerie nezklamala další zájemce, mu-
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selo se k autorce do ateliéru zajet pro další repro-
dukce.  
Začátek výstavního roku 2019 patřil návratu do 
sedmdesátek a osmdesátek díky dosud nejmladšímu 
samostatnému vystavovateli v historii galerie, teprve 
14letému Patrikovi Horkému. Ten navzdory svému 
nízkému věku představil unikátní soukromou sbírku 
socialistických artefaktů denní potřeby, se kterými 
se dnešní čtyřicátníci a starší denně setkávali. Galerii 
zaplnily sáčky, lahve, plechovky a obaly od potra-
vinářského a drogistického zboží z éry Husákových 
dětí. Na své si při vernisáži přišli dokonce i vyzna-
vači socialistického popu, Retro duo Přerov totiž 
stylově vystřihlo některé hity 80. let.  
Svou výstavní premiéru měl v městské galerii na 
Horním náměstí Přerovan Jiří Heinz se souborem 
olejomaleb, inspirovaným valašskými chalupami 
a přírodou. Kalendář výstav uzavírala symbolicky 
rovněž přerovská rodačka, fotografka Marcela 
Szabó, jejíž snímky Mallorky, pražských zákoutí 
nebo Přerova v předvánočním čase vydatně lákaly 
ke koupi. Ke stálicím výstavního kalendáře patřila 
tradiční jarní výstava absolventů Základní umělecké 
školy v Přerově, podzim se nesl ve znamení jubi-
lejních výstav – nejprve k padesátiletému výročí 
existence Klubu vysokohorské turistiky v Přerově 
a poté ke stým narozeninám Městské knihovny 
v Přerově. Originálními technikami návštěvníky 
galerie zaujali i reprezentanti olomoucké výtvarné 
scény. Nejprve v únoru představil Oldřich Schnabl 
svým souborem Inventarium tvarové kreace a mož-
nosti digiartu. V červenci malířka a výtvarná peda-
gožka Eva Pešáková prezentovala své enkaustiky, 
malby akrylem nebo smaltované objekty s motivy 
rostlin, květin a trav pod názvem Riverside.  
 

 
Ivu Hüttnerová při autogramiádě na vernisáži její výstavy  
 

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ   
V roce 2019 Výstavní síň Pasáž uspořádala celkem 
13 výstav, které zhlédlo celkem 7 927 návštěvníků. 
V návštěvnosti vedly výtvarné výstavy a výstavy 
fotografií. Výstavy fotografií byly zastoupeny téměř 
výhradně přerovskými a regionálními fotografy: 
Rudolf Štěpančík, jako autor výstavy V horách, 
Sdružení Nezávislých amatérských fotografů SNAFO 
si připomnělo své 10. výročí výstavou Ohlédnutí, 
amatérský fotograf z Přerova, Bohumil Kratochvíl, 
překvapil návštěvníky výstavy Přerov mnohokrát 

jinak svými neotřelými a originálně pojatými záběry 
na město Přerov a okolí. Poprvé si mohla veřejnost 
prohlédnout jeho fotografie na akci Dvorky 2018, 
kde zaujaly natolik, že se Bohumil Kratochvíl stal 
autorem městského kalendáře pro rok 2020, který 
byl na této výstavě také slavnostně pokřtěn.  
Výstava fotografií cestovatele a muzikanta Pavla 
Kadlíčka Na kole II měla již tradičně velký úspěch 
a vysokou návštěvnost. Část výstavy byla věnována 
30letému výročí skupiny D.U.B music na hudební 
scéně. V rámci výstavy proběhlo v Pasáži vánoční 
předání kol dětem z vybraných sociálně slabších 
rodin v souvislosti s charitativním projektem Kola 
dětem, kterému se tato osobnost dlouhodobě věnuje. 
 

 
vernisáž výstavy fotografií Pavla Kadlíčka  
 
Z historických výstav jsme ve spolupráci s Okresním 
archivem Přerov uspořádali výstavu, Akce Kulak, 
pojednávajcí o perzekuci rolníků při kolektivizaci 
zemědělství na Přerovsku v 50. letech 20. století. 
V rámci podzimních akcí proběhlo v měsíci listo-
padu ve spolupráci s Městskou knihovnou Přerov 
autorské čtení a křest nové knihy přerovské spiso-
vatelky Lenky Chalupové.  
Milovníky vojenské historie přilákala do Pasáže 
výstava Stíhačka s jediným sestřelem, zpracovaná 
amatérským nadšencem Martinem Chytkou, která 
byla oceněna i v odborných kruzích. 
K výročí Sametové revoluce byly uspořádány dvě 
výstavy, a to Přerov sametový a Ostrůvky svobody – 
přerovská hudební subkultura. Obě vycházely ze 
skutečných událostí našeho regionu. Při jejich pří-
pravě jsme od občanů získali nové, dosud nezveřej-
něné archivní materiály, které byly po dohodě s nimi 
po skončení výstavy předány do správy Okresního 
archivu Přerov. 
Úspěšnou a velmi pozitivně u veřejnosti hodnocenou 
byla výstava sběratele naivního, lidového a umění 
art brut od začátku 70. let Pavla Konečného s názvem 
Umělci čistého srdce. Jeho sbírka zahrnuje stovky 
děl od autorů z Moravy, Čech, Slovenska nebo 
Itálie. Na výstavě bylo zastoupeno celkem 40 spon-
tánních tvůrců. Návštěvníci viděli jak díla již 
známých autorů (Zemánková, Marková, Semerák, 
Wertheimer, Schmidtová) etablovaných i na evrop-
ské úrovni, tak díla neznámých nebo méně známých 
tvůrců (Mráček, Diviš, Skalická, Frélich, Kurfürst 
aj.), kteří svá díly mnohdy nikdy nevystavovali nebo 
jen sporadicky. 
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC) 
V Přerově slouží pro turisty a obyvatele města dvě 
informační centra s celoročním provozem. V prosto-
rách MD poskytují pracovníci informačního centra 
jeho návštěvníkům informace o turistických cílech, 
službách cestovního ruchu, kulturní nabídce v oblasti 
svého působení, provádí služby pro veřejnost a za-
jišťují předprodej vstupenek na kulturní akce. Pro 
veřejnost jsou nabízeny bezplatné služby, k nimž 
patří zejména poskytování informací a zpoplatněné 
služby za kopírování, skenování, laminování, inter-
net pro veřejnost, komentované prohlídky s průvod-
cem, prodej parkovacích karet, prodej regionální 
turistické karty Olomouc region card. Pobočka infor-
mačního centra v místní části Přerov-Předmostí sídlí 
v objektu Pod Skalkou 1a. Návštěvníci zde získají 
informace o regionu Přerov a především o archeolo-
gické lokalitě Předmostí. I zde jsou služby pro veřej-
nost prováděny za úplatu či zdarma. Ke zpoplat-
něným patří kopírování, skenování či internet pro 
veřejnost, turistické informace jsou poskytovány 
zdarma.  
 
CERTIFIKÁTY  
MIC je certifikovaným místem Českého systému 
kvality služeb i vlastníkem certifikátu I. stupně 
ČSKS, platného do roku 2021. MIC v MD splňuje 
standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických 
informačních center ČR 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, která 
poskytuje metodickou pomoc při vedení turistického 
informačního centra.  
Zaměstnanci informačního centra absolvovali v prů-
běhu roku vzdělávací kurzy, které pomáhají při 
komunikaci se zahraničními návštěvníky. V průběhu 

roku se zúčastnili i dalších tematicky zaměřených 
vzdělávacích seminářů, proškolili se ve věci Řešení 
a práce s nespokojeným zákazníkem, Interní a externí 
komunikace, Tři náročné situace v praxi vedoucího 
pracovníka. Pro pracovníky MEIS se uskutečnil 
dvoudenní vzdělávací seminář2 x ročně se pracov-
níci TIC zúčastňují setkávání členů A.T.I.C.  
 
MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO (MEIS) 
Informační koutek MEIS funguje při MIC od roku 
2004 a poskytuje informace o Evropské unii. V roce 
2019 oslavila Česká republika 15. výročí vstupu do 
Evropské unie a při příležitosti oslav MEIS připra-
vilo několik akcí. První, již tradiční s názvem Den 
Evropy se uskutečnila 8. května. MIC připravilo na 
hřišti ZŠ Přerov Želatovská informační stánek, kde 
si mohli zájemci zasoutěžit v kvízech, vyzkoušet 
zeměpisné znalosti na magnetické mapě Evropy, 
poskládat puzzle Evropy, pro malé děti jsme při-
chystali omalovánky. Pro zájemce o tematiku EU 
byly k dispozici propagační materiály o EU. Akce se 
zúčastnilo 700 návštěvníků. Druhou akcí, na které se 
podílelo MEIS jako spolupořadatel, byl hudební 

projekt s názvem Hudební léto na hradbách, kde 
MEIS podpořilo polskou zpěvačku Elu Debskou. Na 
podzim se konaly 2 fotografické výstavy. První 
výstava fotografií z Evropy, Na kole II, se usku-
tečnila ve spolupráci s Výstavní síní Pasáž. Celkem 
954 příchozím návštěvníkům představila známého 
muzikanta ze skupiny D.U.B., cestovatele, glosátora 
a sportovce Pavla Kadlíčka, tentokrát jako fotografa. 
Autor procestoval Evropu a částečně Kyrgyzstán     
a o zážitky ze svých cest se podělil prostřednictvím 
fotografií a vtipných historek s návštěvníky výstavy. 
O hudební doprovod se postaral sám autor fotografií.  
Druhá výstava byla věnována Španělsku. Autorka 
fotografií Marcela Szabó dala výstavě název Zami-
lovala jsem se do fotografie a díky ní mám možnost 
vidět svět v jiných barvách. Stěžejním tématem 
výstavy byly snímky přírody, architektury a pobřeží 
Mallorky. Výstava zahrnula 25 ks velkoformátových 
fotografií a doprovodnou besedu s autorkou včetně 
komentované prohlídky. Otevření snímků zpestřila 
ochutnávka typických španělských specialit připrave-
ných střední školou gastronomie a služeb v Přerově. 
Výstavu navštívilo 2 098 zájemců.  
 
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) 
24. října 2019 se uskutečnil 1. ročník celostátní akce 
Den turistických informačních center. I TIC Přerov 
se připojilo k této akci a pro každého návštěvníka 
připravilo drobný upomínkový předmět. Pro děti 
jsme sestavili vědomostní kvíz o městě Přerově 
a nafukovací balónky. Na akci a naši činnost se 
přišlo podívat 182 návštěvníků. 
TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří 
přesné turistické informace z oblasti své působnosti. 
Informace poskytuje občanům ústně, telefonicky 
i elektronicky. Některé služby mohou být zpoplat-
něny, za tímto účelem je sestaven ceník, který je 
umístěn na viditelném místě. Standard poskytova-
ných 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 ze všech 
dostupných zdrojů. Údaje jsou zpracovány do kata-
logu firem, a tvoří informační systém, který je 
sestaven podle různých kritérií. Uložené informace 
jsou průběžně prověřeny a aktualizovány. Dále jsou 
vloženy i do webové prezentace informačního centra, 
sloužící zároveň jako databáze TIC. Data jsou aktua-
lizována celoročně. Před zahájením turistické sezóny 
jsou ověřeny otevírací doby, kontakty a vstupné do 
jednotlivých turistických zařízení a cílů. Před letní 
sezónou jsou kontaktována ubytovací a gastrono-
mická zařízení, aktualizovány ceníky, kontaktní 
údaje a prověřena kvalita poskytovaných služeb za 
účelem doporučení služeb turistům. Jsou aktualizo-
vány otevírací doby a vstupné do muzeí, sportovních 
zařízení a dalších subjektů. Před zimní sezónou 
zjišťujeme možnosti zimního sportovního vyžití 
a před koncem roku aktualizujeme databázi míst, 
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kde se konají společenské akce a plesy. Každý měsíc 
se provádí sběr a následné zpracování informací 
o akcích ve městě a okolí. Pravidelně v říjnu jsou 
osloveni pořadatelé kulturních a sportovních akcí ve 
městě. Ze získaných dat je zpracován kalendář akcí 
na následující rok.  
 
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
Informační centrum zajistilo vlastními silami sezónní 
průvodcovské služby, na objednávku od dubna 
do října, v červenci a srpnu denně kromě neděle. 
Komentovaných prohlídek využilo 633 osob. V srpnu 
se konala hodová komentovaná procházka Z města 
do přírody. Návštěvníci měli možnost poznat jak 
historické centrum města, tak přírodní zajímavosti 
Michalova a okolí Laguny.   
 
STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI  
V roce 2019 navštívilo MIC v MD celkem 32 137 
návštěvníků, z toho 150 zahraničních turistů (z nich 
62 osob ze Slovenska, 33 osob z Polska, 10 z Ně-
mecka, 10 z Velké Británie, z ostatních zemí 35), 
což je téměř 30% nárůst oproti roku 2018. Pobočku 
MIC v Přerově-Předmostí navštívilo celkem 8 483 
návštěvníků (z toho 29 zahraničních), což je zhruba 
o 500 návštěvníků méně. Monitoring návštěvnosti je 
prováděn sčítačem průchodů. 
 

 typ dotazu počet dotazů 

 Ubytování a stravování 58 

 Kultura 6 997 

 Komentované prohlídky 116 

 Předprodej vstupenek 5 372 

 Turistika a sport 1 702 

 Doprava 70 

 Památky 237 

 Jiný typ dotazu 7 790 

 Služby 9 582 

 Magistrát informace 63 

 Cizinci 150 

 celkem  32 137 
MIC, nám. T. G. Masaryka 7, Přerov 

 

 typ dotazu počet dotazů 

 Komentovaná prohlídka 517 

 Kultura 292 

 Magistrát informace 3 

 Jiný typ dotazu 2 606 

 Služby IC  3 012 

 Sport 3 

 Turistika 940 

 Doprava 23 

 Cizinci 29 

 Návštěvnost památníku 1 058 

 celkem 8 483 
MIC Předmostí, Pod Skalkou 1a, Přerov-Předmostí 

VLASTNÍ INFORMAČNÍ TISKOVINY  
MIC pro zájemce z řad veřejnosti rozesílá bezplatné 
propagační letáky a brožury. V roce 2019 MIC 
vydalo 2 nové propagační materiály. Prvním prospek-
tem je trhací mapa Infokam Přerov. Jedná se o pře-
hledně zpracovaný materiál, kde je v kostce uvedeno 
vše, co by měl návštěvník vědět a na co se při své 
návštěvě města Přerova zaměřit, včetně přehledné 
mapky s vyznačenými památkami. Druhým propa-
gačním materiálem je Cyklomapa Přerovsko, ve 
které jsou zaznačeny a popsány tři cyklookruhy 
v okolí Přerova a cyklostezky ve městě Přerově. 
Každý měsíc vydává informační centrum Kulturní 
přehled akci v Přerově a okolí. Měsíčník informuje 
o připravovaných akcích společenských, kulturních   
i sportovních v Přerově a okolí. Měsíčník je vydáván 
v počtu 400 ks a je distribuován i na Magistrát města 
Přerova a do výstavních galerií naší organizace. 
Zájemcům je zasílán elektronicky. Pro návštěvníky 
města jsou ve dvou jazykových mutacích nabízeny 
materiály o historických a přírodních zajímavostech 
ve městě i v regionu. Nabízíme letáky o stravovacích 
a ubytovacích kapacitách, jazykových školách, pře-
hled sportovních aktivit a jiné.  
V rámci obchodní činnosti MIC jsou k prodeji 
připraveny propagační a upomínkové předměty 
tematicky zaměřené na město Přerov. V roce 2019 
byl inovován sortiment pohlednic, rozšířili jsme 
nabídku magnetek, leporel, triček, tašek i žádaných 
zvonečků. 
 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
Pracovníci informačního centra zabezpečují prodej 
vstupenek do MD, podílí se na přípravě programu 
kulturních akcí, zpracovávají a distribuují vstupenky 
na maturitní a reprezentační plesy, poskytují kom-
pletní informace o připravovaném kulturním pro-
gramu v MD. 
 

PAMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ 
Památník lovců mamutů nacházející se v místní části 
Předmostí představuje všem návštěvníkům jednu 
z nejvýznamnějších středoevropských lokalit s arche-
ologickými nálezy pravěkých kostí z doby kamenné. 
Od dubna do října je zájemcům nabízena průvod-
covská služba s odborným výkladem, který zahrnuje 
informace o expozici pravěkých kostí. 
Památník v roce 2019 navštívilo celkem 1 058 osob. 
Návštěvnost v tomto roce velmi klesla, je nižší ve 
srovnání s minulým obdobím téměř o 700 osob. 
Pokles návštěvnosti byl způsoben malou účastí na 
podzimní akci Pochod po stopách lovců mamutů, 
z důvodu nepříznivého počasí. Evidujeme však 
nárůst zájmu o akci Čtvrtek s mamutím programem. 
Tento vzdělávací program je připraven pro školní 
kolektivy ve spolupráci se ZŠ J. A. Komenského. 
Programu se zúčastnilo celkem 396 žáků, což je 
o 160 žáků více než v loňském roce. Novinkou 
a zpestřením programu bylo skládání 3D dřevěného 
puzzle mamuta, které si mohly děti poskládat přímo 
na místě. O letních prázdninách probíhal program 
pro veřejnost Archeologie v kostce. Kilometrová 
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komentovaná procházka zahrnovala okruh od MIC 
k památníku lovců mamutů a končila ve školním 
muzeu. Z důvodu havárie vody ve škole, v polovině 
prázdnin, jsme byli nuceni program omezit, proto se 
ho zúčastnilo pouze 120 návštěvníků, zejména rodin 
s dětmi. Návštěvníci si po roce opět mohli prohléd-
nout i výstavu Umění z času lovců, která byla 
k vidění od června do konce září v předmostském 
informačním centru.  
 

REALIZACE OSLAV MĚSTA PŘEROVA   
Kulturní a informační služby města Přerova jsou od 
konce devadesátých let minulého století pro svého 
zřizovatele hlavním partnerem realizace programové 
části městských slavností. Kvalitní kulturní program 
vycházel ze schváleného plánu akcí. 
Hlavním cílem realizovaného programu městských 
oslav bylo připomenutí naší bohaté minulosti, či 
uchování tradic a historického povědomí, které je 
třeba nejen chránit, ale i rozvíjet to, co v paměti lidí 
ještě zůstalo a následně předat nejmladší generaci. 
Rok 2019 započal vítáním nového roku. Oslavy byly 
ve večerních hodinách zakončeny ohňostrojem. 
Doprovodný kulturní program přispěl k umocnění 
této všemi přítomnými, a to nejen dětmi, netrpělivě 
očekávané atrakce.  
V lednu se již tradicí stává hudební vystoupení 
Moravské filharmonie Olomouc v reprezentativních 
prostorách Městského domu. Sezónu 2019 zahájila 
v tomto jedinečném stánku kultury koncertem, který 
posluchačům přiblížil nesmrtelné hity rockové 
kapely v programu s názvem Pink Floyd Night. 
Velikonoční oslavy a svátky jara si lidé v Přerově 
mohli užít hned na několika místech. Horní náměstí 
ožilo historickým jarmarkem. Zruční řemeslníci 
předvedli všem zvědavým návštěvníkům často již 
zaniklá řemesla. Uměleckými výkony se divákům 
představili a sváteční atmosféru oživili členové 
amatérských divadelních souborů, které vhodně 
doplňovali profesionální umělci. V nabídce oslav 
nechyběl ani Velikonoční salon v Městském domě 
s oblíbenými ukázkami technik zdobení kraslic, 
paličkování a drátování, výrobou slaměných ozdob 
či pečení vizovického pečiva. Tematicky zaměřená 
akce se stala místem návštěvy všech těch, kteří si 
chtěli připomenout kulturní tradice a řemesla našeho 
národa. Ke sváteční náladě nemalým dílem přispěly 
originálně nazdobené zastávky městské hromadné 
dopravy. Jejich očištění a výzdoba nebyla jen dílem 
pracovníků organizace, ale především žáků přerov-
ských základních škol, Gymnázia Jakuba Škody, 
ZUŠ Bedřicha Kozánka, knihovny a loutkového 
divadla.  
 
V srpnu Přerov tradičně ožívá Svatovavřineckými 
hody, které lákají k návštěvě pečlivě připraveným 
programem, v němž se představila řada špičkových 
interpretů, jejichž koncerty se setkaly s mimořádným 
ohlasem návštěvníků. V rámci historického jarmarku 
nechyběla celá řada zajímavých ukázek práce zruč-
ných řemeslníků či kratochvilné kousky kejklířů. 
Večerní program byl ve znamení rytířského turnaje. 

Dramaturgii historické části programu zajistila 
skupina historického šermu Markus M. Hodů se 
zúčastnilo cca 12 tisíc lidí.  
 

 
historický průvod zahájili vlajkonoši 
 
Mezinárodní multižánrový festival Hudební léto na 
hradbách organizovaly Kulturní a informační služby 
města Přerova již počtvrté, a opět ve spolupráci 
s Nadačním fondem Blues nad Bečvou. Celé Hu-
dební léto na hradbách se tentokrát neslo ve znamení 
rocku, byl tedy nabídnut jediný žánr, zato v 10 jeho 
nejrůznějších podobách tak, jak se v průběhu dese-
tiletí postupně utvářel. Snahou bylo představit rock 
v co nejširší škále jeho vývoje a ukázat i některé 
jeho méně známé tváře a podoby. Během festivalu 
se představily jak české kapely, které dělají rocko-
vou muziku originálně a autorsky, tak zahraniční 
interpreti. Prvně se hradby rozezněly v úterý 
25. června koncertem polské zpěvačky Ely Debske, 
která nebyla vybrána náhodou, Přerované si ji 
oblíbili pro její mistrnou interpretaci legendární 
rockerky Janis Joplin. Stejně tak ji obdivoval velký 
fanoušek dobré muziky a podporovatel festivalu 
exprimátor Vladimír Puchalský, jemuž byl 1. kon-
cert na hradbách symbolicky věnován. Diváků 
a návštěvníků přicházely každé úterý stovky. Někteří 
relaxovali a posedávali s dětmi na trávníku na 
dekách, jiní postávali se skleničkou, ostatní tančili 
poblíž podia, další posluchači si užívali poslech 
třeba z protějšího břehu Bečvy. Vrchovatě se tak 
naplnila původní vize projektu – učinit z hradeb 
nejen skvělou lokalitu pro koncerty, ale i místo 
setkávání Přerovanů. Ani tentokrát festival nezapo-
mněl na podporu dárcovství krve. V duchu motta 
Ráno krev, večer zpěv byli vyzváni všichni, aby se 
podělili o nejvzácnější tekutinu a přišli ji darovat do 
přerovské nemocnice. Motivací kromě pomoci 
potřebným byl, jako každoročně, malý bonus – 
volné vstupenky pro 2 osoby na některé z pod-
zimních představení MD dle vlastního výběru. 
Hudební léto trvalo 10 týdnů.  
V plánu akcí městských oslav měla v prosinci 2019 
organizace zajišťovat jen silvestrovskou plaveckou 
show. Z důvodu nečekaného ukončení koncesní 
smlouvy o pořadatelství přerovských vánočních trhů 
firmou RK Invest, s. r. o., byla po jednání městského 
zastupitelstva v srpnu 2019 přípravou a realizací 
vánočních oslav a trhů roku 2019, po 2 letech, opět 
pověřena naše organizace.  
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Vánoční trhy s kulturním programem proběhly na 
náměstí TGM a částečně na Horním náměstí, kde 
byl pro diváky připraven vánoční dobový jarmark, 
a v areálu Galerie města Přerova si mohli všichni 
zájemci prohlédnout vyřezávaný betlém. V rámci 
výzdoby bylo provedeno nazdobení stromu na 
náměstí, pódia, stánků, instalováno osvětlení kolem 
kašny, nazdobeny 2 stromy v prostoru před Galerií 
města Přerova a instalován vyřezávaný betlém.  
S ohledem na pozdní termín zadání a tlak veřejnosti 
na zapojení místních podnikatelů jsme se obrátili na 
prověřené prodejce z minulých let, kteří nám byli 
schopni garantovat provoz stánků po celou dobu 
trvání trhů. Jednalo se o 12 prodejců, z toho 8 nabí-
zelo alkoholické nápoje a občerstvení a zbylí 4 vá-
noční sortiment. Prodejci s alkoholickými nápoji 
a občerstvením měli otevřeno denně od 10.00 hod. 
do 21.00 hod., a to po celou dobu konání trhů, vá-
noční sortiment byl nabízen do 23. prosince. Stánky 
byly pronajaté od Technických služeb města Přerova 
i soukromníka. Cenu za pronájem stánků jsme určili 
na spodní hranici dřívějších pronájmů a to s ohledem 
na pozdní termín poptávky. Výnos z pronájmu byl 
kompletně zapojen do nákladů kulturního programu. 
 

 
pohled na náměstí TGM  před rozsvícením vánočního stromu 
 

V uvedeném období probíhal kulturní program po 
celou dobu konání mimo pondělků a dvou čtvrtků. 
Jednalo se o 70 koncertů a vystoupení různých žánrů 
a stylů včetně prezentace všech mateřských škol na 
území města. K doprovodným akcím patřil vánoční 
salon v MD, dětské vánoční dílničky u „Myslivců“ 
a velký dobový vánoční jarmark s doprovodným 
kulturním programem na Horním náměstí. Na ná-
městí TGM byla v provozu i dětská atrakce – vláček 
s vánoční tématikou. Uskutečnila se i společná 
charitativní akce primátora města Přerova a hejtmana 
Olomouckého kraje – prodej vánočních punčů. 
Pro děti byla lákadlem i návštěva Ježíškovy dílny či 
vlastnoruční opékání špekáčků. Součástí oslav byl 
i mikulášský ohňostroj.  
Po celou dobu konání oslav byla v provozu LED 
obrazovka o rozměrech 5x3 m, na níž se za pomoci 
4 kamer s obsluhou a střihačské dílny, přenášely 
všechny programy z pódia, což bylo velmi dobře 
hodnoceno návštěvníky. Ve dnech bez programu se 
na ní prezentoval program, informace a fotografie. 
Kulturní program na náměstí TGM navštívilo cca 
25 tisíc lidí, vánoční jarmark na Horním náměstí cca 

3 tisíce lidí. Náměstí bylo zaplněno i během každého 
dne, kdy návštěvníci využívali bohaté nabídky 
prodejců ve stáncích. 
V programové nabídce městských oslav roku 2019 
byly i akce ke Dni vítězství a májové oslavy. 
Květnový program připomněl osvobození Přerova 
v roce 1945. V rámci komponovaného kulturního 
programu, kterého se zúčastnilo několik tisíc lidí, se 
představil Vojenský veterán klub Boskovice s pre-
zentací dobových historických válečných vozidel, 
proběhly ukázky práce policie a hasičů, vystoupila 
dechová hudba a SVČ Atlas a Bios.  
V červnu se uskutečnila tradiční akce s programem 
Tenisová akademie baví Přerov – Akuna show, která 
měla opět vysokou návštěvnost. Na podiu se před-
stavili interpreti reprezentující špičku naší populární 
hudby. V městském parku Michalov se od května do 
září mohli jeho návštěvníci zaposlouchat do hudeb-
ních produkcí růžných stylů a žánrů v rámci prome-
nádních koncertů.  
 

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 2019 činily  výnosy z prodeje služeb 
v galerii 66 513,06 Kč, a výnosy z prodaného zboží 
v kině 39 199,82 Kč.  
 

PROPAGAČNÍ, NAVIGAČNÍ A VÝLEPOVÁ 
ČINNOST 
Rozhodnutím zřizovatele je naše organizace jediným 
provozovatelem navigačních prvků na sloupech 
veřejného osvětlení ve městě. Od roku 2018 dochází 
k postupnému, ale přetrvávajícímu vypovídání smluv 
objednateli této služby. Důvodem snižujícího se záj-
mu je zejména vyšší využívání navigačních aplikací 
v mobilech. V rámci schválené činnosti byl zajišťo-
ván i výlep reklamních plakátů na všech městských 
výlepových plochách. I přes negativní vlivy byl 
k 31.12.2019 z činnosti vytvořen zisk, který po zda-
nění činil 121,9 tis. Kč.   
V následujících tabulkách je uveden vývoj tržeb, dle 
konkrétního zaměření, za poslední 4 roky, jednotlivé 
výnosy jsou uvedeny po odpočtu DPH.  
 

období panely Horizont 

r. 2016 354 675,90 Kč 
r. 2017 330 080,70 Kč 
r. 2018 367 186,05 Kč 
r. 2019 376 829,54 Kč 

 

období ostatní výlepové plochy 
r. 2016  582 387,00 Kč 
r. 2017 618 947,98 Kč 
r. 2018 607 438,08 Kč 
r. 2019 643 989,91 Kč 

 

období naváděcí činnost 
r. 2016  636 950,00 Kč 
r. 2017 760 850,00 Kč 
r. 2018 895 610,28 Kč 
r. 2019 753 314,37 Kč 
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DOTACE OD OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Z rozpočtu Olomouckého kraje jsme získali v roce 
2019 dvě dotace pro MIC, a to ve výši: 32 000 Kč na 
projekt „Marketingové aktivity MIC Přerov. Dotace 
byla použita na zpracování nové cyklomapy Přerov-
ska, informační prospekt Infokam Přerov, rozšíření 
navigačního značení TIC, nový turistický produkt 
dřevěné puzzle mamut a jazykové kurzy pro pracov-
níky TIC a 25 000 Kč pro středisko MEIS na projekt 
o Evropské unii. 
 

PŘÍSPĚVEK OD ÚŘADU PRÁCE PŘEROV 
V září 2018 byla uzavřena „Dohoda o vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku“ na pracovní místo uklizečky pro uchazeče 
o zaměstnání. Tento byl poskytnut do 31.03.2019. 
Na účet organizace bylo zasláno celkem 45 000 Kč.   
 

PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE 
Organizací byl v roce 2019 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 31.12.2019 byly pravidelně odváděny na příjmový 
účet zřizovatele.   
Na účet organizace bylo zřizovatelem v roce 2019 
zasláno na hlavní činnost celkem 19 881 199,98 Kč, 
z toho činil:  
příspěvek na provoz                       19 319 000,00 Kč  
příspěvek na odpisy NM                     562 199,98 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 31.12.2019 

% k upr. 
rozp. 

17 317,20 19 881,20 19 881,2 100,00 
 

Z toho: 
Příspěvek na provoz (v tis. Kč) – hlavní činnost 
pův. rozp. 
v tis. Kč 

upr. rozp. 
v tis. Kč 

skutečnost 
k 31.12.2019 

% k upr. 
rozp. 

16 755,00 19 319,00 19 319,00 100,00 
 

Příspěvek na odpisy nemovitého majetku (v tis. Kč) 
pův. rozp. 
v  tis. Kč 

upr. rozp. 
v tis. Kč 

skutečnost 
k 31.12.2019 

% k upr. 

rozp. 
562,20 562,20 562,20 100,00 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
Hospodářský výsledek hlavní činnosti k 31.12.2019 
byl plánován jako ztráta ve výši 684,7 tis. Kč. Ztráta  
byla očekávána z důvodu ukončení provozování 
hostinské, tj. doplňkové činnosti v Městském domě  
a to s termínem od 01.01.2019. Uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytové prostory sloužící hostinské 
činnosti v MD došlo k výraznému snížení stavu za-
městnanců  (o 13 osob) doplňkové činnosti (DČ), 
čímž se snížil i podíl nákladů správní režie, která se 
mohla do DČ přeúčtovat. Dle metodického pokynu 

zřizovatele byl podíl správní režie na střediska mě-
síčně přeúčtován v návaznosti na koeficient, který 

vychází z dosažených mzdových nákladů každého 
střediska. Z důvodu neprovozování hostinské čin-
nosti a tím snížení stavu zaměstnanců DČ došlo 
k výraznému navýšení nákladů středisek hlavní čin-
nosti (HČ).  
Již při jednání o výši příspěvku pro HČ organizace 
na provoz a odpisy nemovitého majetku roku 2019 
byl zřizovatel informován o nekrytí části nákladů, 
a to v předpokládané výši 684,7 tis. Kč. Ke zvýšení 
příspěvku pro HČ na rok 2019 nedošlo, ztráta měla 
být kryta ziskem vytvořeným v DČ organizace. Plán 
tržeb v DČ, zejména na středisku Navigace a propa-
gace, se v roce 2019 však nepodařilo naplnit. Tato 
skutečnost je důsledek přetrvávajícího a snižujícího 
se zájmu objednatelů o navigaci na sloupech veřej-
ného osvětlení, a to z důvodu možnosti využívání 
vhodných navigačních aplikací v mobilech.  
Ztráta z HČ k 31.12.2019 byla ovlivněna i povin-
ností přepočtu zálohově stanoveného vypořádací 
koeficient DPH k části nákladů, na něž se vztahuje 
možnost odpočtu DPH i z HČ. Vypořádací koefi-
cient byl pro organizaci velmi nepříznivý, z 59 % se 
snížil na 33 %, což ve finančním vyjádření zname-
nalo zatížení HČ o další náklady (o 151,9 tis. Kč). 
V důsledku všech uvedených skutečností se nepoda-
řilo pokrýt celou ztrátu HČ ve výši 886,6 tis. Kč, 
jelikož dosažený zisk z DČ, po zdanění, činil 483,4 
tis. Kč. Nepokryto zůstalo celkem 403,3 tis. Kč. 
Z tohoto důvodu je zřizovatel žádán o dofinancování 
vzniklé ztráty roku 2019, protože je předpoklad, že 
zisk z DČ roku 2020 opět nebude stačit na pokrytí 
předpokládané ztráty HČ roku 2020.  
 
Rekapitulace hospodářského výsledku po zdanění: 
 
Hlavní činnost         
MIC, galerie, památníky                          - 602,79 Kč 
Městský dům                                  - 1 001 317,66 Kč 
Městské oslavy                                         - 268,23 Kč 
Kino Hvězda                                    + 118 036,04 Kč 
Hvězdárna                                             – 2 462,83 Kč 
HV po zdanění celkem                     - 886 615,47 Kč 
 

Doplňková činnost:  
Obchodní činnost                               + 14 207,29 Kč 
Navigace a propagace                       +121 906,85 Kč 
Městský dům (pronájmy)                   + 24 074,68 Kč 
Kino Hvězda (pronájmy)                 + 323 195,43 Kč 
HV po zdanění celkem                     + 483 384,25 Kč 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
 
K 31.12.2019 byl hospodářský výsledek organizace 
po zdanění vytvořen takto: 
Hospodářský výsledek DČ               + 483 384,25 Kč 
Hospodářský výsledek HČ                - 886 615,47 Kč 
Nepokryté náklady HČ                        403 231,22 Kč  
 
 
 
Zprávu podal: Mgr. Jaroslav Macíček 
ředitel organizace  
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HLAVNÍ ČINNOST

%
původní upravený

spotřeba materiálu 735,80 1 083,40 1 075 180,00 99,24
spotřeba energie 1 116,70 1 161,90 1 158 458,43 99,70
prodané zboží 85,00 83,00 82 754,25 99,70
opravy a udržování 585,00 822,20 820 695,05 99,82
cestovné 25,00 23,20 20 500,65 88,36
náklady na reprezentaci 7,00 7,60 5 367,03 70,62
aktivace vnitroslužeb 0,00 -20,00 -18 164,00 90,82
ostatní služby 10 894,50 16 148,30 16 132 803,65 99,90
mzdové náklady 7 264,00 7 302,50 7 297 052,63 99,93
mzdové náklady (náhrady) 2,00 16,50 16 277,00 98,65
OON 2 320,00 2 767,00 2 763 386,75 99,87
zákonné sociální pojištění 2 972,70 2 878,90 2 868 751,59 99,65
jiné sociální pojištění 34,10 42,70 39 566,76 92,66
zákonné sociální náklady 340,70 376,70 373 863,23 99,25
jiné daně a poplatky 5,60 7,30 6 300,00 86,30
ostatní náklady z činnosti 36,30 315,00 332 967,02 105,70
rozúčt. správní režie ostatní -403,50 -710,80 -710 719,22 99,99
odpisy dl. maj. nem. z dotace - nekryto 170,00 170,00 170 032,44 100,02
odpisy dl. maj. nemov. bez dotace - kryto 562,20 562,20 522 132,88 92,87
odpisy dl. maj. ostatního 76,80 144,30 144 047,28 99,82
kurzové rozdíly 0,00 1,00 926,10 92,61
náklady z drobného dlouh. majetku 180,00 239,00 231 150,01 96,72

NÁKLADY CELKEM 27 009,90 33 421,90 33 333 329,53 99,73

výnosy z prodeje služeb 8 130,90 11 639,30 11 409 547,24 98,03
výnosy z pronájmu 195,50 267,00 266 957,02 99,98
výnosy z prodaného zboží 100,00 110,00 108 766,40 98,88
úroky 1,50 1,50 1 524,80 101,65
ostatní výnosy z činnosti 7,10 87,00 93 912,00 107,94
čerpání fondů 340,00 454,20 451 002,20 99,30
čerpání fondů - ušetřená daň 63,00 63,00 0,00 0,00
výnosy vybran. MVI z trans. (provoz) 16 755,00 19 319,00 19 319 000,00 100,00
výnosy vybran. MVI z trans.
(odpisy bez dotace - kryto)

562,20 562,20 562 199,98 100,00

výnosy vybran. MVI z trans. 
(odpisy z dotace - nekryto)

170,00 170,00 170 032,44 100,02

výnosy vybran. MVI z trans. 
(mimo zřizovatele)

0,00 70,00 70 000,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 26 325,20 32 743,20 32 452 942,08 99,11

ztráta
VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM -880 387,45
daň z příjmů -6 228,02

přepočtený počet pracovníků 20,10
průměrná mzda 30 321,00

plán (v tis. Kč)

VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2019
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

skutečnost 
(v Kč)
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

%

původní upravený

NÁKLADY 2 702,80 4 278,00 4 272 935,74 99,88

VÝNOSY 3 407,50 4 997,30 4 790 861,97 95,87

výsledek hosp. před zdaněním 704,70 719,30 517 926,23

daň příjmu 20,00 34,60 34 541,98

VÝSLEDEK HOSP. PO ZDANĚNÍ - zisk 684,70 684,70 483 384,25

plán (v tis. Kč) skutečnost 
(v Kč)
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA - 2019

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč)

náklady 13 417,12 7 244 063,67 5 843 027,03 10 509 073,06 9 617 165,82 106 582,83 33 333 329,53

výnosy 13 417,12 7 243 460,88 5 842 758,80 9 507 755,40 9 741 429,88 104 120,00 32 452 942,08

z toho příspěvky 
na provoz

0,00 6 523 100,00 5 383 000,00 5 120 000,00 2 215 600,00 77 300,00 19 319 000,00

daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 6 228,02 0,00 6 228,02

výsledek 
hospodaření
 + zisk/-ztráta

0,00 -602,79 -268,23 -1 001 317,66 124 264,06 -2 462,83 -886 615,47 

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - doplňková činnost (v Kč)

85 420,70 2 563 903,92 1 354 895,66 268 715,46 4 272 935,74

105 712,88 2 600 589,27 1 481 142,62 603 417,20 4 790 861,97

6 084,89 12 610,67 4 340,11 11 506,31 34 541,98

14 207,29 24 074,68 121 906,85 323 195,43 483 384,25
výsledek hospodaření
 + zisk/-ztráta

náklady

výnosy

daň z příjmu

– 154 –
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Sociální služby města Přerova, p. o. 
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov 
 

 
 
Příspěvková organizace Sociální služby města Pře-
rova (SSMP) je pro město klíčovým partnerem při 
zjišťování potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů 
jeho krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. Za-
jišťuje, co do objemu i sortimentu, rozhodující po-
díl kvalitních, ekonomicky dostupných sociálních 
služeb a ošetřovatelské péče na území města, trvale 
sleduje potřeby veřejnosti v této oblasti a na jejich 

vývoj reaguje vlastní nabídkou poskytovaných slu-
žeb nebo aktivní a kvalifikovanou spoluprací s orgá-
ny města při přípravě a realizaci rozsáhlejších opat-
ření. SSMP jsou členy České asociace pečovatelské 
služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR. Domov pro seniory s prestižním oceněním 
Značky kvality patří mezi nejlépe hodnocené v 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 chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení. Vě-
kové rozmezí uživatelů je 26 let a více. Průměrný 
věk uživatelů je 79 let. 
Pečovatelská služba (PS) je poskytována v terénu 
i ambulantně. Terénní forma je v domácnostech 
uživatelů, bydlících v Přerově a jeho místních čás-
tech a ambulantní forma se poskytuje ve střediscích 
osobní hygieny, která jsou umístěna v domech s pe-
čovatelskou službou. 
Doba poskytování terénní služby je od 07:00 hodin 
do 20:00 hodin každý den včetně víkendů a svátků. 
Ambulantní forma služby je poskytována ve všední 
dny od 07:00 hodin do 15:30 hodin. 
PS je rozdělena do těchto 5 okrsků: U Žebračky 18, 
Trávník 1, Fügnerova 1, Jižní čtvrť I/25, Tyršova 68, 
Předmostí. 
Provoz je zabezpečen 63,25 úvazky pracovníků. Pro 
zajištění své činnosti využívá PS také osoby zaměst-
nané na dohodu o pracovní činnosti – během roku 
to bylo 21 osob. Tito pracovníci uskutečňovali roz-
voz obědů a úkony přímé péče ve dnech pracovního 
klidu a v době letních dovolených. 

Pro dopravu při zajištění služeb využívají pracovní-
ci 20 jízdních kol (z toho 6 elektrokol), která se po-
užívají na okrscích, kde jsou daleké přejezdy mezi 
uživateli. Současně bylo k dispozici 6 motorových 
vozidel, která slouží především k poskytnutí služby 
dovozu obědů, nákupů a dovozu uživatelů do stře-
diska osobní hygieny hlavně z místních částí města. 
V Přerově je 8 domů zvláštního určení – domů 
s pečovatelskou službou (DPS). V 5 z nich jsou zří-
zena střediska osobní hygieny (SOH), která jsou 
využívána pro koupání uživatelů PS. Pro zvýšení 
bezpečnosti uživatelů a zajištění jejich komfortu při 
koupání, je každé SOH vybaveno elektrickým zve-
dákem do vany a sprchovou židlí. Nejčastěji tuto 
službu využívají uživatelé, jejichž domácí prostředí 
neodpovídá požadavkům na bezpečné a pohodlné 
provedení osobní hygieny. V rámci služeb bylo také 
uživatelům PS práno prádlo, k tomuto účelu sloužila 
v DPS Jižní čtvrť I/25 velkokapacitní prádelna, vyu-
žívána i pro praní pracovních oděvů pracovníků PS. 
Od července došlo k navýšení úhrad za služby 
a k rozšíření fakultativní služby zapůjčení mecha-
nické polohovací postele, i o její dopravu k uživateli. 
Jako každý rok i v roce 2019 došlo k obnově stáva-
jících jídlonosičů, kterých bylo nakoupeno 150.  
Vzhledem k tomu, že poptávka po PS je stále vyšší, 
došlo k navýšení počtu pracovníků o 1,5 úvazku, 
aby mohla být uspokojena potřebná péče uživatelů. 
PS poskytuje služby základních a fakultativních 
činností. 
 

 
 
Počet uzavřených smluv za období 2013–2019 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

860 909 1 005 977 1022 1 048 1 132 
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Placené úhrady za poskytnutou PS za rok 2019 činily 
7 126 585 Kč, z toho za základní činnosti 6 552 788 
Kč a fakultativní činnosti 573 797 Kč. Fakultativní 
činnosti tvořily 8 % příjmů z poskytnutých služeb. 
Bezplatná služba byla poskytnuta 6 uživatelům v cel-
kové výši 28 382 Kč. 
 
Příjmy od uživatelů za poskytnutou PS (v mil. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3,95 4,47 4,95 5,53 5,61 6,41 7,13 
 
Nejvíce využívanou službou byl již tradičně dovoz 
obědů, celkově jich bylo v průběhu roku rozvezeno 
147 383, což je v průměru 473 obědů ve všední den 
a 251 obědů o víkendech a svátcích. 
Mezi další, často využívané služby, patřila pomoc 

při osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, běž-
ný úklid a údržba domácnosti, příprava a podání 
jídla a pití. Z fakultativních činností to byl dohled 
nad požitím léků a dohled nad dospělou osobu. 
Snaha o nabídku komplexních služeb a o vyhovění 
individuálním potřebám uživatelů, vede k neustálé-
mu zvyšování kvalifikačních schopností a doved-
ností zaměstnanců, kteří jsou plánovitě vzděláváni 
formou školení a seminářů. V roce 2019 se usku-
tečnilo vzdělávání pro pracovníky v přímé péči na 
tato témata: Etika v obrazech ve službách sociální 
péče, Motivace versus manipulace klientů v sociál-
ních službách, Základy ošetřovatelské péče a mani-
pulačních technik pro pracovníky v sociálních služ-
bách, Nástavbový kurz základů ošetřovatelské péče 
a manipulačních technik, Základy první pomoci pro 
pracovníky v sociálních službách, Práce s rizikem 
v sociálních službách, a dále pro 10 pracovníků 
24 hodinové školení na téma individuální plánová-
ní. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí 
v Olomouci, pobočkou Přerov, jsme zorganizovali 
pro pracovníky v přímé péči přednášku na téma Jak 
se chránit při výskytu parazitů a infekčních nemocí. 
Staráme se nejen o fyzické potřeby, ale pomáháme 
zabezpečit i duchovní a duševní potřeby uživatelů 
a obyvatel DPS. Ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Přerov probíhala v DPS Trávník 1 pravidelná 
bohoslužba, pomáháme při pořádání cestopisných 
přednášek a besed v DPS. V létě se na jednotlivých 
DPS uskutečnilo pro obyvatele grilování, velmi ob-
líbené je tradiční 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 knihov-
nou při půjčování knih. 
 

Domov pro seniory 
 
Posláním Domova pro seniory v Přerově je posky-
tovat prostřednictvím pobytových sociálních služeb 
(domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) 
podporu, pomoc a péči seniorům od 60 let věku. 
Tyto pobytové sociální služby jsou poskytovány na 
základě společně vytvořeného individuálního plánu, 
jehož cílem je podpora zachování míry soběstač-
nosti, podílení se na aktivním životě, udržení spole-
čenských kontaktů a prožití plnohodnotného a dů-
stojného života seniorů.  
Domov pro seniory je určen seniorům, kteří mají sní-
ženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou každodenní pomoc jiné fyzické osoby, kte-
rou nejsou schopni si sami zajistit ve svém přiroze-
ném sociálním prostředí osobou blízkou nebo jinou 
vhodnou terénní či ambulantní sociální službou. 
Celková kapacita domova pro seniory je 82 lůžek, 
pro uživatele je k dispozici 18 jednolůžkových a 11 
dvoulůžkových pokojů, pro službu domov se zvlášt-
ním režimem pak 21 dvoulůžkových pokojů s bez-
bariérovým přístupem. Pokoje na jednotlivých pavi-
lonech jsou standardně vybaveny nábytkem, signa-
lizací, telefonním přístrojem, přípojkou pro použi-
tí PC a Wi-Fi. Součástí všech pokojů (s výjimkou 
2 pokojů na pavilonu B) jsou balkony. 
 

 
 

V roce 2019 si podalo žádost o poskytování sociální 
služby celkem 193 žadatelů; z toho 139 žadatelů 
o sociální službu domov pro seniory a 54 žadatelů  
o službu domov se zvláštním režimem. 
K 31.12.2019 bylo evidováno 1 022 žádostí o umís-
tění do pobytového zařízení sociálních služeb města 
Přerova. V roce 2019 bylo přijato do pobytového 
zařízení 36 nových uživatelů; z toho 21 uživatelů na 
službu domov pro seniory a 15 uživatelů na službu 
domov se zvláštním režimem. 
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťuje tým 10 
všeobecných sester, včetně staniční a vrchní sestry, 
které jsou přítomné na denní směně. Tato péče je 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V roce 
2019 byl u zdravotních pojišťoven nově nasmlou-
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ván výkon – bonifikační kód za práci v nepřetržitém 
pracovním režimu.  Nepřetržitou péči poskytuje 35 
pracovníků v sociálních službách, včetně 4 koordi-
nátorů, kteří jsou přítomni na denní směně. Péče 
vychází z individuálně zjištěných potřeb a je v sou-
ladu s individuálním plánováním poskytování soci-
ální služby a naplňováním osobních cílů uživatelů. 
Zaměstnanci byli proškoleni v oblasti bazální stimu-
lace. Školení se zúčastnilo celkem 19 zaměstnanců 
z řad pracovníků v přímé péči – pečovatelů a všeo-
becných sester. Prvky bazální stimulace aplikují pro-
školení zaměstnanci v každodenní péči o uživatele. 
Předcházení syndromu vyhoření bylo zajištěno změ-
nou zaměstnanců na jednotlivých pracovištích a pra-
videlným supervizním setkáním. 
Činnost úseku fyzioterapie je zajišťována fyziote- 
rapeutkou a zdravotnickou asistentkou školenou 
v rehabilitačním ošetřování. Fyzikální terapie (elek-
troléčba, magnetoterapie, masáže) je indikovaná 

smluvním lékařem a prováděna na základě vyhod-
nocení potřeb uživatelů a doporučení lékaře. Na fy-
zioterapii byly pořízeny sady nových videí do 
SPOTEEE – speciální doprovodná videa, která běží 
na obrazovce, zatímco uživatel cvičí na rotopedu. 
Uživatel při cvičení projíždí místa, která navštívil 
nebo se prostřednictvím tohoto programu dostane 
na místa, která nemohl vidět. Cvičení se tímto stává 
zábavnější, navozuje příjemnou atmosféru a pohodu.  
Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím smluv-
ního lékaře, odbornými lékaři a v případě potřeby 
zdravotnickým zařízením. V akutních případech je 
volána rychlá záchranná služba. 
Významnou a osvědčenou součástí péče o uživatele 
je spolupráce s dobrovolníky. Za uživateli dochází 
dobrovolníci z Maltézské pomoci, o. p. s., se kterou 
velmi úzce spolupracujeme. Během roku naše uživa-
tele navštívilo 27 dobrovolníků, kteří jim věnovali 
611,5 hodin svého volného času. Významného oce-
nění, Křesadlo 2019, se dočkala dobrovolnice do-
cházející do našeho domova.  
 

 
 

Jednou z aktivit při poskytování péče o seniory jsou 
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, které 
usilují o udržení nebo rozvoj osobních a sociálních 
schopností a dovedností. Pečovat nejen o zdravotní 
stav, ale také podnítit zájem o aktivní trávení volné-
ho času, podporovat pohybovou aktivitu a umožnit 
společná setkání s lidmi všech věkových skupin je 

naším cílem. Pracovníci pro volnočasové aktivity 
systematicky plánovali, připravovali a organizačně 
zajišťovali široké spektrum aktivit, tak aby pokryli 
zájmy všech klientů. Aktivizace našich klientů pro-
bíhala nejen formou skupinové činnosti, ale také 
individuálním přístupem. Individuální přístup byl 
převážně využíván u imobilních seniorů. Klientům 
jsme nabízeli zejména předčítání knih, reminiscen-
ční rozhovory, zpívání, trénink paměti a další čin-
nosti na přání. 
Rok 2019 byl nabitý nepřeberným množstvím akti-
vit společenského, vzdělávacího i sportovního cha-
rakteru, během nichž se naši klienti setkávali s dětmi, 
rodinnými příslušníky i seniory z jiných domovů. 
Poznávali krásy naší krajiny, dozvídali se zajíma-
vosti z různých oblastí. Z množství pozitivních oh-
lasů a počtu klientů na jednotlivých akcích, může-
me říct, že se nám podařilo připravit velmi zajíma-
vý program, ve kterém si každý našel to, co ho baví. 
Každý všední den probíhají v domově pracovní čin-
nosti v tvořivé dílně, kde podporujeme možnost rea-
lizace seniorů v keramické dílně při práci s hlínou 
nebo v dílně s rozmanitým zaměřením. Práce přiná-
ší nejen radost, ale i upevnění a zlepšení motoric-
kých dovedností a schopností. Klienti pracují s růz-
nými materiály, jakými jsou například papír, korál-
ky, vlna, příze, keramická hlína či textilie. Tvořivou 
dílnu pravidelně navštěvuje přerovský kreslíř, malíř 
a básník Lubomír Dostál, který jednoduchou a hu-
mornou formou nechává klienty nahlédnout do tajů 
kreslení. 
V domově si každoročně připomínáme lidové zvyky 
a tradice, které se stále udržují a jsou založeny nejen 
na křesťanské tradici, ale i na tradici pohanské a kra-
jově podmíněné. Nový rok jsme společně přivítali 
koncertem prvorepublikového swingového tria, o ve-
likonočních svátcích jsme barvili vajíčka, vytvářeli 
velikonoční výzdobu domova, užili si velikonoční 
pomlázky a rozhodně nechyběla velikonoční mše 
svatá, aby tento největší křesťanský svátek mohli 
klienti domova prožít i v duchovní rovině. Pálení 
čarodějnic či Filipojakubská noc nám připomněla, 
že tento lidový zvyk je spojený s vírou v čarodějnice.  
Ke svatodušním svátkům patří na Moravě pořádná 
vaječina, a ani letos jsme jí nevynechali. Na zahra-
dě domova jsme společně přichystali posezení 
s harmonikou. V době letních prázdnin jsme spo-
lečně vypluli na poznávací plavbu po řece Bečvě.  
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Tradičně je na oblíbené akce bohaté období Vánoc. 
Hned o prvním adventním víkendu jsme slavnostně, 
společně s našimi klienty, primátorem města a otcem 
Jiřím rozsvítili vánoční strom za doprovodu hudeb-
ní skupiny. Následovalo vystoupení dětí z mateř-
ských a základních škol, které přinesly atmosféru 
Vánoc do domova, Vánoční koncert komorního dua, 
koncert na přání Dostaveníčko s harfou a vystoupe-
ní Pavla Nováka, který zazpíval nezapomenutelné 
hity svého otce, ale i tradiční koledy a další vánoční 
písničky. 
Nejen tradice a lidové zvyky, ale další společenské 
programy se těšily velké oblibě. Turnaje ve spole- 
čenských hrách (šipky, kuželky, bowling, bingo, 
hod na žebřík, člověče nezlob se), společné oslavy 
narozenin, kterých se rádi účastní i rodinní přísluš-
níci, dámský a pánský klub.  
Sportovní akce konané nejen v zařízení, ale i soutě- 
že pořádané v rámci Olomouckého kraje. Pod zášti-
tou primátora města Přerova uspořádal domov ve 
spolupráci s vojenskou posádkou již jedenáctý roč-
ník kroketového turnaje. 
 

 
 

Ve výčtu činností nemůžeme opomenout i vzdělá- 
vání seniorů. Naši klienti se účastnili pestré nabídky 
besed a přednášek. S největším úspěchem se setkala 
beseda s Pavlem Novákem o nejhlubší propasti svě-
ta – Hranická propast, následovala oblíbená Cesto-
mánie. Studenti z Obchodní Akademie Přerov nás 
vzdělávali v oblasti moderních technologií. Vojáci 
ze 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou 
nás pozvali na Den otevřených dveří v Lipnických 
kasárnách a ke konci roku nám povyprávěli o prů-
běhu zahraničních vojenských misí. Přednáškou 
Stárnout bezpečně, vystoupením Vladimíra Hrona 
a účastí na Senior symposiu jsme oslavili důstojně 
Svátek seniorů. 
 

 

Výroba panenek Kiwanis pokračovala i v roce 2019. 
V květnu pak proběhlo slavnostní předávání pane-
nek dětskému oddělení v nemocnici Prostějov, v říj-
nu dětskému oddělení v nemocnici Přerov. 
V našem domově pro seniory bychom se neobešli 
bez sponzorů. Bez jejich sponzorských darů by se 
některé kulturní a společenské akce nemohly usku-
tečnit. 
 
Příjmy od uživatelů (v mil. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

18,12 18,18 18,72 19,49 19,71 20,17 21,23 
 

Tržby od zdravotních pojišťoven (v mil. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2,24 2,93 2,74 2,84 3,29 3,48 4,01 

 

Městské jesle 
 

Posláním Městských jeslí je poskytování výchovné 
péče dětem od 18 měsíců do 3 let věku, která je 
zaměřená na zajištění potřeb dítěte, rozvoj schop-
ností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Od 
září 2015 poskytujeme péči o děti ve dvou dětských 
skupinách Kuřátka a Koťátka s celkovou kapacitou 
45 míst. Poskytováním služby umožňujeme rodičům 

sladění pracovního a rodinného života. Do jeslí jsou 
přednostně přijímány děti na pravidelnou každo-
denní docházku, v případě volné kapacity pak děti 
na zkrácený pobyt, o který mají zájem především 
rodiče dětí mladší 2 let. Při splnění zákonné pod-
mínky, kterou je lékařské potvrzení o splněném po-
vinném očkování a doložení nezbytných formulářů, 
je s rodiči uzavřena smlouva o poskytování péče 
o dítě v dětské skupině. Provozní doba zařízení je 
denně od 06:00 hodin do 16:00 hodin. 
Součástí jeslí je vlastní kuchyň, která slouží k za-
jišťování společného stravování dětí a zaměstnanců. 
Dětem je 4 x denně připravována pestrá, lehce stra-
vitelná a nutričně plnohodnotná batolecí strava. 
Součástí objektu je prádelna, která je využívána 
k praní ochranných pracovních oděvů zaměstnanců, 
ložního prádla a oblečení dětí. 
V obou dětských skupinách o děti pečují kvalifiko-
vané zdravotní sestry, které pro děti vytvářejí pod-
nětné a příjemné prostředí s důrazem na zajištění je-
jich bezpečnosti v průběhu celého dne. Dle plánu 
výchovy a péče, který je dle témat rozdělen do inte-
grovaných bloků, připravoval pečující personál ak-
tivity podporující rozvoj výtvarných, pracovních, 
hudebních, pohybových a rozumových schopností. 
Používáním vhodných didaktických pomůcek se 
děti zdokonalily v jemné i hrubé motorice, rozvíjely 
paměť a slovní zásobu. V průběhu dne převažovala 
volná hra, která u dětí přispívá k rozvoji jejich fan-
tazie a samostatnosti. K nejoblíbenějším činnostem 
patřila napodobivá hra na kuchaře, na opraváře, hra 
s panenkami, s vláčky nebo autíčky. Děti se postup-
ně zapojovaly do hry se svými vrstevníky, rozvíjely 
se v oblasti sociálních dovedností a připravovaly se 
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tak na vstup do mateřské školy. K pobytu venku by-
la využívána zahrada vybavená dřevěnými herními 
prvky, vláčkem, domečkem a 2 pískovišti. Zde se 
děti věnovaly aktivitám dle ročního období, od hry 
na zahradníka, jízdy na odrážedlech, malování kří-
dou, míčovým hrám, v létě hře s vodou nebo nao-
pak v zimě krmení ptáčků a stavění sněhuláků. 
 

 
 

Do plánu výchovy a péče byl v průběhu 1. pololetí 
zařazen již tradiční karneval, vítání jara, dopravní 
akce pod názvem „Červená znamená stát!“ a také 
představení maňáskového divadla. Společně s rodiči 
jsme oslavili svátek dětí na Pohádkovém dětském 
dni, který proběhl 5. června na zahradě jeslí za vy-
soké účasti rodinných příslušníků. Naše pozvání do 
jesliček přijali po roce také hasiči a nechybělo se-
tkání se zvířátky z ornitologické stanice v Přerově. 
V průběhu léta ukončilo docházku do jeslí 36 dětí, 
se kterými jsme se rozloučili stanováním a závěreč-
nou zahradní slavností. Začátek školního roku byl 
spojen s nástupem nových dětí, jejichž první akcí 
v jesličkách byla drakiáda a dlabání dýní. Prosinec 
se nesl v duchu mikulášské nadílky, pečení perníč-
ků a vánočních tradic. Poslední akcí roku byly vá-
noční dílničky pro děti a rodiče, které byly příleži-
tostí nejen k výrobě vánočních dekorací, ale přede-
vším společného setkání rodičů se všemi zaměst-
nanci jeslí. Organizace dětského dne a mikulášské 
nadílky proběhla ve spolupráci se Střední pedago-
gickou školou v Přerově. 
 

 
 

Pro zájemce z řad veřejnosti byl 15. květen dnem, 
kdy si v rámci Dne otevřených dveří mohli prohléd-
nout celé zařízení a získat potřebné informace o pro-

vozu jeslí. Pro rodiče byla připravena výstava dět-
ských prací, didaktických pomůcek a prezentace fo-
tografií. Na den otevřených dveří navazoval zápis 
dětí na školní rok 2019/2020. Všem zájemcům 
o službu bylo vyhověno a se zákonným zástupcem 
dítěte dohodnut termín přijetí tak, abychom mohli 
dítěti věnovat zvýšenou péči, která je u dětí batole-
cího věku nezbytným předpokladem pro zvládnutí 
adaptace. Celkem bylo s rodiči uzavřeno 34 smluv 
o poskytování výchovné péče v dětské skupině. 
V den nástupu bylo 13 dětí mladší 2 let. Dodatkem 
ke smlouvě bylo v srpnu prodlouženo 14 smluv na 
školní rok 2019/2020. V průběhu roku byla kapaci-
ta jeslí naplněna.  
V roce 2019 byla zrealizována plánovaná rekon-
strukce vstupu do areálu jeslí, která zahrnovala po-
kládku protiskluzové venkovní dlažby, vytvoření 
travnatého pásu, opravu střešní krytiny zastřešení 
vstupu, včetně nového nátěru kovové konstrukce 
zastřešení a kočárkáren. V průběhu letních měsíců 
byla provedena výmalba hlavních heren na obou 
odděleních a skladů materiálů. Na zahradě byla do-
končena oprava dřevěných herních prvků, která by-
la započata na podzim 2018. 
Do jeslí byly zakoupeny nové dětské polštáře, hrač-
ky, didaktické pomůcky, datový projektor, herní 
koberce. V dětské skupině Kuřátka byl ze sponzor-
ského daru pořízen relaxační koutek pro děti. 
Dne 30. dubna proběhla v dětské skupině Kuřátka 
kontrola ze Státního úřadu inspekce práce se zamě-
řením na dodržování povinností vyplývajících ze 
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině. Při kontrole nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Se stejným výsledkem proběhla 
6. září kontrola z Krajské hygienické stanice Olo-
mouckého kraje. Předmětem této kontroly bylo pl-
nění hygienických požadavků na stravovací služby, 
dodržování zásad osobní a provozní hygieny při čin-
nostech epidemiologicky závažných. Zaměstnanci 
se zúčastnili školení hygienického minima, nových 
trendů ve stravování a vzdělávacích konferencí 
MPSV týkající se provozu dětských skupin. 
 
Kluby důchodců 
 

Sociální služby města Přerova podporují činnosti 
jednotlivých klubů důchodců, které se nacházejí ve 
městě Přerově a jeho místních částech. Kluby dů-
chodců sdružují přibližně 200 členů a SSMP iniciu-
jí, zprostředkovávají komunikaci mezi jednotlivými 
kluby a zajišťují čerpání přidělených finančních 
prostředků 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. 
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Denní pobyt 
 

Posláním zařízení je zajistit osobám s mentálním, 
kombinovaným postižením, seniorům a osobám se 
zdravotním a jiným postižením (dle druhu poskyto-
vané sociální služby) rozvoj jejich samostatnosti, 
schopností a dovedností, které jim umožní žít nor-
málním způsobem života ve společnosti. Zařízení 
poskytuje sociální službu denního stacionáře (DS), 
osobní asistence a sociálního poradenství. Služby na 

sebe navazují a vzájemně se doplňují. Více než 
50 % uživatelů využívá všech 3 nabízených služeb.  
Od 01.07.2019 byly zvýšeny úhrady za sociální 
službu DS a osobní asistence (OA). 
 

Celkové příjmy od uživatelů DS a OA (v mil. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1,35 1,20 1,16 1,43 1,44 1,48 1,79 
 
Denní stacionář (DS) poskytuje sociální službu am-
bulantní formou 30 uživatelům s mentálním, kom-
binovaným postižením.  
Od dubna 2019 došlo na základě rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje ke změně registro-
vaných údajů služby DS, a to cílové skupiny a vě-
kové struktury osob, kterým je služba poskytována. 
Do dubna byla služba poskytována osobám od 11 let 
věku s mentálním, tělesným a kombinovaným posti-
žením a seniorům, od dubna pak osobám s mentál-
ním, kombinovaným postižením ve věku od 8 let 
s neomezenou horní věkovou hranicí a seniorům od 
65 let. Provozní doba DS byla v pracovní dny od 
05:30 hodin do 15:15 hodin. 
V průběhu roku využívali DS i senioři na základě 
jejich zájmu a potřeb. Služba byla poskytována za 
účelem umožnění seniorům setrvat co možná nej-
déle v jejich přirozeném sociálním prostředí, oddá-
lení potřeby využívat pobytové sociální služby, ale 
také pomoci rodinným příslušníkům v péči o své 
blízké při jejich současném profesním uplatnění. 
 

 
 

Seniorům je v přízemí zařízení vyčleněno jedno od-
dělení s kapacitou 6 osob, které je vybaveno samo-
statným sociálním zázemím, kuchyní a venkovní te-
rasou se zahradním nábytkem. V rámci DS bylo se-
niorům v tomto v příjemném, bezpečném a bezbari-

érovém prostředí umožněno aktivní prožívání dne, 
byla jim poskytována široká nabídka aktivizačních, 
socioterapeutických a zájmových aktivit – cvičení 
s overbally, lehké protahovací cviky, cvičení paměti 
pomocí kvízů, her, četba denního tisku, reminiscen-
ce za využití fotografií i knižních publikací a nedíl-
nou součástí byly i pracovní terapie. 
Ostatním uživatelům DS byla poskytována sociální 
služba ve 3 skupinách. Velmi důležitá byla podpora 
uživatelů při osvojování si základních návyků sebe-
obsluhy, 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 byly pracovní terapie.  
� uživatelé se zapojovali do malování na textil, 

tkaní podušek na hrábích, do výroby svíček, 
vonných mýdel a voňavých šumivých bomb do 
koupele, v keramické dílně pracovali s různými 
druhy keramické hlíny a glazovali,  

� v dřevařské dílně se uživatelé učili zacházet 
s pracovními nástroji, seznamovali se s různými 
druhy materiálů, zaměřovali se na práci s pře-
kližkou, uživatelé rozvíjeli své pracovní návyky, 
dovednosti a vytrvalost, 

� při práci v dřevařské dílně byla využívána i gra-
vírovací pistole a sada s mikrobruskou na zdo-
bení hotových výrobků, 

� součástí pracovní terapie byl také nácvik úkli-
dových prací, žehlení, péče o pokojové rostliny 
a příprava jednoduchých jídel, 

� nedílnou součástí pracovní terapie byla také ce-
loroční péče o zahradu. 

Výrobky z pracovní terapie byly prezentovány na 
akci Senior symposium, Den pro duševní zdraví, 
v Denním pobytu Přerov na velikonoční, vánoční 
výstavě, zahradní slavnosti a v neposlední řadě také 
v rámci Týdne sociálních služeb ČR na Dni otevře-
ných dveří. Nově byla v prosinci také možnost pre-
zentovat výrobky uživatelů na akci „Punčování“ 
pořádané firmou Meopta – optika, s. r. o., Přerov. 
V rámci výchovně vzdělávacích činností uživatelé 
využívali moderní komunikační i vzdělávací tech-
nologie, zdokonalovali se v práci s počítačem a inter-
netem. Na dotykové obrazovce i tabletu pracovali 
s různými výukovými programy, které rozvíjí for-
mou přímých dotyků s obrazovkou jemnou motori-
ku, soustředění, smyslové poznání, myšlenkové ope-
race a zdokonalují komunikaci osob s narušenou ko-
munikační schopností.  
Součástí výchovně vzdělávacích aktivit se stalo pra-
videlné využívání pořízených elektronických knih 
od Albi – Kouzelné čtení (Lidské tělo, Česká repub-
lika, Hravé učení). Prostřednictvím trivia (běžná 
pedagogika psaní, čtení a počítání) si uživatelé 
upevňovali znalosti a dovednosti získané školní do-
cházkou.  
Rozšíření okruhu vědomostí v oblasti společenských 
a přírodních věd bylo uživatelům umožněno pro-
střednictvím besed a přednášek zaměřených na té-
ma – charakteristické znaky ročních období, veliko-
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noční zvyky a tradice, zásady společenského chová-
ní, jak reagovat při mimořádných událostech, „du-
šičky“, období adventu. V rámci Dne země proběhla 
formou názorných ukázek i praktického cvičení 

přednáška týkající se problematiky ekologie a třídě-
ní odpadu.  
Klientům s kombinovanými vadami byly nabízeny 
činnosti zvyšující kvalitu jejich života – využití 
kompenzačních pomůcek (např. podpora nácviku 
samostatnějšího pohybu uživatelů pomocí hydrau-
lického chodítka), relaxace a smyslová stimulace 
s prvky snoezelenu, relaxace v polohovacím relaxač-
ním křesle, cvičení na rehabilitačním míči, caniste-
rapie, bazální stimulace, muzikoterapie, aromatera-
pie, terapie s využitím gelových kuliček, bibliotera-
pie.  
V nabídce aktivit DS měly své stálé místo expre-
sivní terapie – muzikoterapie, dramaterapie, jejichž 
cílem je formování a rozvoj osobnosti jedince s po-
stižením. Pro rozšíření a zpestření nabídky muziko-
terapeutických činností byla pořízena plazma koule 
a 2 Koshi zvonkohry. Vystoupení uživatelů mohla 
veřejnost shlédnout na zahradní slavnosti v denním 
pobytu, XXIII. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dra-
matické tvorby handicapovaných „Motýlek 2019“ 
v Kopřivnici a na vánoční besídce pro rodiče a přá-
tele. V rámci zahradní slavnosti se uskutečnila kou-
zelnická show, do které se mohli aktivně zapojit 
uživatelé i hosté akce. Do programu vánoční besíd-
ky bylo zařazeno v rámci dlouholeté spolupráce 
i několik vystoupení dětí zájmových kroužků Stře-
diska volného času Atlas a Bios Přerov. 
 
 

 
 

DS nabízel velký výběr aktivizačních sportovních 
aktivit, např. skupinové cvičení na rehabilitačních 
míčích, cvičení v posilovně, bowling, turistiku, pra-
videlné úterní cvičení v tělocvičně TJ Spartak, cvi-
čení na posilovacích strojích v parku Michalov, při-
způsobené sporty, míčové hry, cvičení s plachtou 
a overbally. 
Uživatelé se zúčastnili v rámci kontaktu se spole-
čenským prostředím řady společenských, kulturních 
a sportovních akcí (dopolední návštěva kina Hvěz-
da v Přerově, výlet do KOVOZOO ve Starém Měs-
tě u Uherského Hradiště, plavba na raftech historic-
kou Olomoucí, návštěva ZOO Kopeček Olomouc, 
ZOO Ostrava, divadelní přehlídka Motýlek Kopřiv-
nice).  

 
 

V rámci dlouhodobé spolupráce se SPgŠ Přerov by-
lo v denním pobytu uskutečněno i několik exkurzí 
pro studenty různých studijních oborů. V průběhu 
roku probíhaly v zařízení také praxe studentů vyso-
kých škol. 
Celková docházka uživatelů do DS v roce 2019 by-
la 25 487 hodin. 
 
Sociální služba OA je terénní služba, která poskytu-
je sociální službu osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vy-
žaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je posky-
tována osobám se zdravotním postižením a jiným 
postižením bez omezení věkové hranice na území 
města Přerova včetně jeho místních částí. 
OA podporuje uživatele a pomáhá mu při naplňová-
ní běžných životních potřeb a úkolů. Provozní doba 
služby osobní asistence je v pracovní dny od 06:00 
hodin do 22:00 hodin. 
Velký zájem o poskytování služby OA byl jak ze 
strany uživatelů se zdravotním postižením, tak také 
z řad zdravotně postižených seniorů, kteří často 
kombinují využívání pečovatelské služby a OA. 
V roce 2019 byl pořádán již 19. ročník letního tábo-
ra v Čekyni, tentokrát na téma „Svět čar a kouzel“, 
který byl opět spoluorganizován s Odborovým sdru-
žením železničářů za podpory řady sponzorů.  
V průběhu roku docházelo k zapůjčování kompen-
začních pomůcek uživatelům OA, největší zájem byl 
o zapůjčení mechanického vozíku a chodítka. 
V roce 2019 bylo poskytnuto uživatelům 5 142 ho-
din služby OA.  
 
Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 
sociální poradenství. Základní poradenství poskytu-
je osobám se zdravotním postižením potřebné in-
formace přispívající k řešení jejich nepříznivé soci-
ální situace. Odborné sociální poradenství je posky-
továno 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 jednot-
livci poskytující péči zdravotně postiženým. V prů-
běhu roku došlo v rámci poradenství k poskytování 
kompletních informací o sociálních službách zaří-
zení, ale také k doporučení v návaznosti na další 
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poskytované služby v regionu Přerov, proběhly 
konzultace týkající se občanského zákoníku přede-
vším v oblasti omezení svéprávnosti a opatrovnic-
tví, byly poskytovány informace související se zá-
konem o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, zákonem o sociálních službách, byly 
poskytovány socioterapeutické činnosti především 
formou rozhovoru.  
 
V souvislosti se zvyšováním kvality poskytovaných 
služeb a zvýšení bezpečnosti uživatelů byla prove-
dena oprava chodníků v prostorách zahrady zařízení, 
oprava podezdívky oplocení a malování místností. 
Relaxační místnost byla dovybavena plazma koulí 
a zvonkohrami. V rámci rozšíření nabídky pracov-
ních činností byla zakoupena gravírovací pistole 

a sada s mikrobruskou, nový CD přehrávač, varná 
konvice, mikrovlnná trouba, parní čistič s vysava-
čem a set pračky se sušičkou, do místností stacioná-
ře byla pořízena nová křesla, koberec a rehabilitační 
míče. Provozní kanceláře byly vybaveny novými 
kancelářskými židlemi, archivační skříní, tiskárnou 
a skartovačkou. Zvýšené náklady na provoz zaříze-
ní se projevily v souvislosti s prokázaným výsky-
tem bakterie Legionelly v teplé vodě a následných 
opatřeních k její eliminaci, kdy byla provedena che-
mická šoková dezinfekce potrubních rozvodů teplé 
vody v zařízení.  
V roce 2019 obdrželo zařízení dary od firmy DPOV, 
a. s., Přerov a  MIKO Cycles Přerov. K prezentaci 
zařízení docházelo prostřednictvím internetových 
stránek organizace, letáků zařízení, článků v tisku, 
reportáží v kabelové televizi, vystoupení na akcích 
pořádaných Sociálními službami města Přerova 
a na prezentačních akcích (Týden sociálních služeb, 
Senior symposium, Den pro duševní zdraví…)  
 

 
 
Průběžné vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím 
kurzů a seminářů zaměřené na cílovou skupinu slu-
žeb a aplikace získaných dovedností a vědomostí 
do praxe se významně podílelo na kvalitě poskyto-
vaných služeb. 
Zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali supervizí, 
věnovali se Standardům kvality sociálních služeb, 
které jim umožňovaly zkvalitňovat 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 za-
měřené na:  
� opravy, údržbu, revize a technické prohlídky bu-

dov a prostor, jejich zařízení a vybavení a údržbu 
venkovních areálů, 

� zabezpečení provozu motorových vozidel, včet-
ně evidence spotřeb, nákladů a kontroly provozu,  

� zabezpečení provozu výpočetní, telekomunikač-
ní, kancelářské a ostatní techniky,  

� hospodaření s energiemi a vodou, 
� evidenci odpadového hospodářství, 
� zajišťování a realizace veřejných zakázek,  
� prezentaci a propagaci organizace,  
� zabezpečení BOZP a PO, vybavení zaměstnanců 

osobními ochrannými pracovními pomůckami, 
včetně jejich evidence a kontroly,  

� kompletní ekonomický servis, zejména účetní, 
spisová, mzdová a personální agenda, 

� evidenci majetku, zajištění fyzické a provádění 
dokladové inventarizace veškerého majetku, 

� tvorbu interních předpisů a nařízení a ostatní 
práce administrativního charakteru, 

� interní kontrolní systém, zejména se zaměřením 
na GDPR a virtuální zabezpečení. 

 

Mezi zajišťované a realizované akce patřily zejména: 
� pořízení pračky a sušičky, myčky podložních mís 

– vzhledem k délce doby užívání a technickému 

stavu některých provozních zařízení DS se ve 
zvýšené míře vyskytovaly havarijní situace, kte-
ré bylo nutné řešit i pořízením nových zařízení, 

� pořízení komplexního informačního systému pro 
poskytovatele sociálních služeb,  

� modernizace (výměna) části výpočetní techniky 
a jejího zabezpečení, 

� intenzivní odborné konzultace na tvorbě doku-
mentace pro stavební povolení a ostatní, 

� zadávací dokumentace pro výstavbu nového pa-
vilonu DS, 

� pořízení multifunkčního digitálního systému pro 
zabezpečení provozu DS a střediska vnitřní 
správa, 

� dispoziční úpravy kanceláře a šatny zaměstnan-
ců v objektu DPS, Fügnerova, 

� dispoziční přestavby skladu a zasedací místnosti 
na kancelář a zasedací místnost v pavilonu A 
objektu DS, 

� pořízení motorového vozidla pro PS a pečova-
telských lůžek s el. ovládáním pro DS, 

� úprava šatny zaměstnanců v objektu DPS, Před-
mostí a pořízení jejího vnitřního vybavení, 

� výměna střešní krytiny a nátěr zastřešení vstupu 

a rekonstrukce přístupových ploch k budově MJ, 
� oprava a nátěr vstupní brány a podezdívky oplo-

cení areálu DP. 
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Závěr 
 

Činnost organizace je velmi rozmanitá. Zahrnuje 
služby v terénu, ambulantní služby, pobytové služ-
by, zajišťuje servis vnitřních služeb pro poskytová-
ní ošetřovatelské a sociální péče. Cílovou skupinou 
jsou především senioři, ale také děti od 18 měsíců 
věku a dále osoby s různými typy zdravotního po-
stižení. Široký záběr organizace vyžaduje vysoké 
nároky na řízení a provoz. Uvedené, pozitivně hod-
nocené akce jsou jenom částí dobře, kvalitně a plá-
novitě fungujícího celku. 
 
Výsledek hospodaření 
 

Hospodaření Sociálních služeb města Přerova, p. o., 
probíhalo v roce 2019 v souladu se schváleným plá-
nem. Organizace v průběhu roku hospodařila s roz-
počtem v celkové výši 105 374 700 Kč. 
 

Náklady na provoz byly hrazeny z: 
 

název položky tis. Kč % 

plateb klientů 31 873,4 30,56 

tržeb od ZP 4 012,7 3,85 

příspěvku na provoz                
od zřizovatele 

22 833,1 21,89 

příspěvku na odpisy                
od zřizovatele 

1 116,7 1,07 

příspěvku na odpisy 1 105,9 1,06 

dotace MPSV ČR 42 528,8 40,78 

ostatních výnosů (dary, ban-
kovní úroky, čerpání fondů aj.) 

823,7 0,79 

celkem 104 294,3 100,00 

 
Grafické znázornění financování (v %) 
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Grafické znázornění vývoje příjmů (v mil. Kč) 
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Do rozpočtu organizace byly zapojeny peněžní dary 
od fyzických a právnických osob ve výši 118 729 Kč 
a finanční příspěvek od cizí obce ve výši 5 000 Kč. 
Nárůstem poptávky po sociálních službách a zvýše-
ním úhrad byly oproti předpokládaným příjmům 
zvýšeny tyto o 1 485 tis. Kč. Díky intenzivnímu jed-
nání se zdravotními pojišťovnami byly nasmlouvány 
další zdravotní výkony, což představovalo zvýšení 
příjmů od zdravotních pojišťoven o 788 tis. Kč. 
V nižší míře byly čerpány náklady na opravy a udr-
žování majetku a zařízení organizace a na ostatní 
služby, došlo i k úspoře nákladů ve spotřebě mate-
riálu. Z důvodu příznivých klimatických podmínek 
nebyly také čerpány náklady na energie v plánova-
ném rozsahu. Výrazná úspora je v položce mzdové 
náklady z důvodu neobsazení pracovních úvazků. 
Na základě výsledku hospodaření organizace za rok 
2019 budou SSMP, p. o., odvádět zřizovateli příspě-
vek na provoz ve výši 1 148 tis. Kč. 
 
Hlavní činnost: 
Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 
2019 skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. 
 
Doplňková činnost: 
Organizace v roce 2019 o doplňkové činnosti neú-
čtovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zprávu podala: Mgr. Jana Žouželková 
ředitelka organizace 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ 2019

HLAVNÍ ČINNOST

%
původní upravený

spotřeba materiálu 2 720,00 2 872,00 2 793 587,81 97,27
spotřeba energie 3 040,00 2 927,50 2 889 183,22 98,69
opravy a udržování 1 736,00 1 983,00 1 951 917,14 98,43
cestovné 102,00 62,40 52 670,94 84,41
náklady na reprezentaci 24,00 24,00 23 859,00 99,41
ostatní služby 8 629,00 8 979,70 8 945 228,28 99,62
mzdové náklady 59 202,30 58 622,60 58 159 458,00 99,21
mzdové náklady (odstupné) 0,00 287,00 286 988,00 100,00
ostatní osobní náklady 412,00 613,00 551 952,00 90,04
mzdové náklady NP 1 210,00 1 103,00 1 000 060,00 90,67
zákonné sociální pojištění 20 530,40 20 138,00 19 913 390,00 98,88
jiné sociální pojištění 249,00 249,00 239 718,00 96,27
zákonné sociální náklady 2 753,10 2 968,20 2 945 465,46 99,23
jiné daně a poplatky 6,00 10,80 9 260,00 85,74
jiné pokuty a penále 0,00 1,00 1 000,00 100,00
tvorba fondů 0,00 125,00 125 000,00 100,00
ostatní náklady z činnosti 25,00 25,80 24 870,00 96,40
odpisy dlouh. majetku (ostatní) 1 035,80 902,40 911 156,00 100,97
odpisy dlouh. majetku (nemovitý) 1 119,80 1 119,80 1 116 720,00 99,72
prodaný DHM 0,00 131,00 131 000,00 100,00
odpisy s dotací (403) 1 107,00 1 107,00 1 105 932,00 99,90
náklady s DDM 475,00 1 132,30 1 125 868,35 99,43
náklady z vyřazení pohledávek 0,00 0,40 327,00 81,75
tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 -10,40 -10 499,90 0,00
kurzové ztráty 0,00 0,20 172,00 86,00

NÁKLADY CELKEM 104 376,40 105 374,70 104 294 283,30 98,97

výnosy z prodeje služeb 30 321,00 31 806,00 31 873 398,00 100,21
výnosy od zdravotních pojišťoven 3 224,10 3 944,10 4 012 644,72 101,74
jiné výnosy z vl. výkonů 81,00 80,00 14 080,00 17,60
výnosy z nájmu 4,00 4,00 3 430,00 85,75
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 11,10 13 231,90 119,21
výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 125,00 125 000,00 100,00
úroky 2,20 2,40 1 972,54 82,19
čerpání fondů 1 454,80 487,20 486 211,54 99,80
ostatní výnosy z činnosti 0,00 43,10 43 762,60 101,54
výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 131,00 131 000,00 100,00
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na provoz) 20 029,40 23 981,10 22 833 100,00 95,21
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. NM) 1 119,80 1 119,80 1 116 720,00 99,72
výnosy z rozp. ÚSC (přísp. na odp. s dotací) 1 106,10 1 106,10 1 105 932,00 99,98
výnosy z rozp. ÚSC (cizí obec) 0,00 5,00 5 000,00 100,00
výnosy ze st. rozpočtu - MPSV ČR 47 034,00 42 528,80 42 528 800,00 100,00

VÝNOSY CELKEM 104 376,40 105 374,70 104 294 283,30 98,97

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00

přepočtený počet pracovníků 160,86
průměrná mzda 30 415,00

plán (v tis. Kč) skutečnost 
(v Kč)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. - 2019

Náklady a výnosy jednotlivých středisek - hlavní činnost (v Kč) 

Správa
Kluby

důchodců
Pečovatelská 

služba

Denní pobyt
pro mentálně

postižené

náklady 4 982,95 88 160,00 35 615 191,71 7 072 662,00

výnosy 4 982,95 88 160,00 35 615 191,71 7 072 662,00

   z toho příspěvky na provoz 0,00 88 000,00 6 235 200,00 155 200,00

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 27 165 893,70 26 068 036,00 8 279 356,94 104 294 283,30

výnosy 27 165 893,70 26 068 036,00 8 279 356,94 104 294 283,30

   z toho příspěvky na provoz 2 868 800,00 7 093 500,00 6 392 400,00 22 833 100,00

výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady a výnosy - doplňková činnost (v Kč)

celkem

0,00

0,00

0,00

Nájem nebytových prostor

náklady

výnosy

výsledek hospodaření - zisk
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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 

19 881 199,98 -886 615,47 483 384,25 -403 231,22

 Sociální služby města Přerova, p. o. 66 478 620,00 0,00 0,00

 Městská knihovna v Přerově, p. o. 17 705 054,72 40 899,89 2 000,00 42 899,89 42 899,89

 Příspěvkové organizace celkem 104 064 874,70 -845 715,58 485 384,25 -360 331,33 0,00 0,00 42 899,89

Poznámky: 

V příspěvku na provoz, investice pro Sociální služby města Přerova je obsažena část dotace od MPSV ve výši 42 528 800 Kč (zaslaná přes zřizovatele) a zohledněna vratka příspěvku 

 ve výši 1 148 000 Kč realizovaná v roce 2020.

Z
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SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA 

 
Přerovská rozvojová,         

s. r. o 
 

 
Teplo Přerov               

a. s. 
 

 
Vodovody a kanalizace 

Přerov, a. s. 
 

 
Sportoviště Přerov           

s. r. o. 
 

 
Technické služby města 

Přerova, s. r. o. 
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Přerovská rozvojová, s. r. o.  
údaje k 31.12.2019 

 

Základní údaje o společnosti: 
 
Obchodní jméno: Přerovská rozvojová, s. r. o.  
Sídlo:                   Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, PSČ 750 02  
Právní forma:      společnost s ručením omezeným  
IČ:                       278 31 337 
 
Společnost byla založena dne 28.01.2008 na základě Zakladatelské listiny o založení společnosti 
s ručením omezeným. Zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti je statutární město Přerov.  
 
Hlavní předmět podnikání: 
 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  
 
Orgány společnosti a jejich složení: 
 
Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.  
 
Jednatel – Pavel Košutek 
 
Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti a zastupuje společnost ve 
všech věcech. Jediným společníkem se 100% obchodním podílem je statutární město Přerov.  
 
Základní kapitál:  
 
Základní vklad společnosti činí 200 tis. Kč (vklad města). 
 
 

Společnost k 31.12.2019 zajišťovala správu bytových domů pro 107 společenství vlastníků jednotek 
a 5 bytových domů bez statutu právnických osob. Obsahem poskytovaných služeb je technická správa 
nemovitostí, ekonomicko-administrativní služby, evidence a předpis plateb a doplňková realitní 
činnost. V roce 2015 se společnost stala investorem a provozovatelem parkovacího domu pro kola.  
 
Hospodaření společnosti za rok 2019  
 

výnosy  4 862 tis. Kč 

náklady 5 048 tis. Kč 

hospodářský výsledek  - 186 tis. Kč 
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Teplo Přerov a. s. 
údaje k 31.12.2019 

 

Základní údaje o společnosti: 
 
Obchodní jméno: Teplo Přerov a. s. 
Sídlo:                    Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, PSČ 750 02   
Právní forma:       akciová společnost  
IČ:                        253 91 453 
 
Společnost byla založena dne 19.02.1998. Jejím prioritním cílem bylo a je zajišťovat výrobu tepla, 
distribuci topné a teplé vody pro statutární město Přerov. Společnost do 30.04.2019 rovněž provozo-
vala na základě nájemní smlouvy sportoviště v majetku města.  
 
Hlavní předmět podnikání: 
 
- výroba tepla dle autorizace (skupina 31) 
- rozvod tepla dle autorizace (skupina 32) 
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého 

napětí 
- projektová činnost ve výstavbě 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení  
- vodoinstalatérství, topenářství 
- hostinská činnost  
 
Orgány společnosti a jejich složení: 
 
Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.  
 
Představenstvo: 
předseda Ing. Petr Vrána 
místopředseda Ing. Hana Mazochová 
členové JUDr. Tomáš Čejna, Bc. Petr Kopřiva, Ing. Tomáš Dostal  

 
Dozorčí rada 
předseda Mgr. Petr Caletka 
členové Petr Turanec, Ing. Jan Slivka, Ivo Lausch, JUDr. Miroslav Gerec  

 
Základní kapitál: 

Základní kapitál společnosti činí 175 133 tis. Kč. Jediným akcionářem je statutární město Přerov, které 
je vlastníkem 2 ks kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 172 339 tis. Kč 
a 2 794 tis. Kč.  
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Hospodaření společnosti za rok 2019  
 

výnosy 01.01.-30.04.2019 98 883 tis. Kč 

výnosy 01.05.-31.12.2019  91 428 tis. Kč 

výnosy celkem 2019 190 311 tis. Kč 

náklady 01.01.-30.04.2019 82 429 tis. Kč 

náklady 01.05.-31.12.2019 90 668 tis. Kč 

náklady celkem 2019 173 097 tis. Kč 

hospodářský výsledek 01.01.-30.04.2019 16 454 tis. Kč 

hospodářský výsledek 01.05.-31.12.2019 760 tis. Kč 

hospodářský výsledek 2019 17 214 tis. Kč 
 
V uvedeném roce byla z důvodu rozdělení společnosti formou odštěpení sloučením provedena 
mimořádná účetní závěrka za období od 01.01.2019 do 30.04.2019. Po tuto dobu společnost 
zajišťovala mimo jiné i provoz, běžné opravy a údržbu sportovních zařízení v majetku statutárního 
města Přerova. Od 01.05.2019 přešla tato správa do činnosti nově založené společnosti Sportoviště 
Přerov, s. r. o.  

Za rok 2019 vytvořila společnost hospodářský výsledek, a to zisk, který dle účetních výkazů po 
zdanění činil 17 214 tis. Kč. Společnost v roce 2019 nečerpala ani nesplácela žádný bankovní úvěr. 
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Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
údaje k 31.12.2019 

 

Základní údaje o společnosti: 
 
Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
Sídlo:                    Šířava 482/21, Přerov I–Město, PSČ 750 02  
Právní forma:       akciová společnost  
IČ:                        476 74 521 
 

Společnost byla založena dne 08.10.1993, podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
Fondem národního majetku ČR. 
 
Hlavní předmět podnikání: 
 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- silniční motorová doprava 
- projektová činnost ve výstavbě 
- vodoinstalatérství, topenářství 
 
Orgány společnosti a jejich složení: 
 
Představenstvo: 
předseda Michal Zácha, DiS. 
místopředsedové Ing. Miloslav Přikryl, Mgr. Eduard Kavala 
členové Ing. Vladimír Holan, Ing. Hana Mazochová, Petr Dostál, Bc. Vlasta Zapatová, 

Marek Svoboda, Bc. Rostislav Hrdiborský  
 

Dozorčí rada 
předseda Leoš Ptáček 
místopředseda Igor Kraicz 
členové Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing Vladimír Martínek, Ing. Jiří Urban  

 

Vedoucí pracovníci společnosti 
ředitel společnosti  Ing. Miroslav Dundálek 
výrobně technický náměstek Ing. Jindřich Mrva 
ekonomický náměstek Ing. Jan Sabadoš 

 
Základní kapitál: 

Základní kapitál ve výši 1 118 581 tis. Kč je rozdělený na 1 071 288 kusů akcí na jméno, každá 
o jmenovité hodnotě 1 000 Kč s omezenou převoditelností a 94 586 kusů akcí na jméno, každá 
o jmenovité hodnotě 500 Kč.  
 
Základní kapitál při založení společnosti činil 527 171 tis. Kč. Od doby založení byl základní kapitál 
zvýšen 9 krát, přičemž 2 krát v roce 2019, a to rozhodnutím představenstva, v souladu s pověřením 
valnou hromadou ze dne 12.05.2017. V prvním případě šlo o zvýšení základního kapitálu peněžitým 
vklady ve výši 57 500 tis. Kč. Akcie byly upsány 8 obcemi a městy a 6 fyzickými osobami. Peněžité 
vklady posílily finanční zdroje společnosti a umožní dofinancování dotované stavby z prostředků 
OPŽP. Ve druhém případě byl základní kapitál zvýšen nepeněžitými vkladu infrastrukturního majetku 
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ve výši 38 416 tis. Kč, který do společnosti vložilo 24 obcí a měst. Důvodem bylo zabezpečení jeho 
řádného provozu, spolehlivosti a vytváření zdrojů na budoucí obnovu.  
Statutární město Přerov bylo k 31.12.2019 vlastníkem 359 709 ks listinných akcií na jméno, tedy 
32,16 % vlastnického podílu společnosti.   
 
 

Hospodaření společnosti za rok 2019  
 

výnosy  395 262 tis. Kč 

náklady 373 049 tis. Kč 

hospodářský výsledek  22 213 tis. Kč 
 

 
Společnost vytvořila za rok 2019 hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 22 213,11 tis Kč. 
Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 2 551,78 tis. Kč a splatné daně z příjmu ve výši 
1 777,05 tis. Kč činí výsledný zisk 17 884,29 tis. Kč.  
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Sportoviště Přerov s. r. o.  
údaje k 31.12.2019 

 

Základní údaje o společnosti: 
 
Obchodní jméno: Sportoviště Přerov s. r. o.  
Sídlo:                    Petřivalského 2885/5, Přerov I–Město, PSČ 750 02  
Právní forma:       společnost s ručením omezeným  
IČ:                        077 93 863 
 

Společnost byla založena dne 20.12.2018 na základě Zakladatelské listiny o založení společnosti 
s ručením omezeným a následným zápisem do obchodního rejstříku dne 15.01.2019. Zakladatelem 
a 100% vlastníkem společnosti je statutární město Přerov. Na společnost přešla v souladu s projektem 
přeměny – rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 11.03.2019 část jmění společnosti Teplo 
Přerov, a. s. 
 
Hlavní předmět podnikání: 
 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
- hostinská činnost 
 
Orgány společnosti a jejich složení: 
 
Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti 
 
Jednatel – Mgr. Jaroslav Hýzl  
 
Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti a zastupuje společnost ve 
všech věcech. Jediným společníkem se 100% obchodním podílem je statutární město Přerov.  
 
Dozorčí rada 
předseda Petr Kopřiva 
členové Mgr. Pavel Piňos, Bc. Zora Zahradová  

 
 
Základní kapitál:  
 
Základní vklad společnosti činí 200 tis. Kč (vklad města). 
 

 
 

Hospodaření společnosti za rok 2019  
 

výnosy  26 668,30 tis. Kč 

náklady 27 719,56 tis. Kč 

hospodářský výsledek  - 1 051,25 tis. Kč 
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Technické služby města Přerova, s. r. o. 
údaje k 31.12.2019 

 

Základní údaje o společnosti: 
 
Obchodní jméno: Technické služby města Přerova, s. r. o.  
Sídlo:                    Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, PSČ 750 02   
Právní forma:       společnost s ručením omezeným  
IČ:                        278 41 090 
 
Společnost byla založena dne 02.04.2008 jako společnost, jejímž prioritním cílem je zajišťovat 
komunální služby pro statutární město Přerov.  
 
Hlavní předmět podnikání: 
 
- podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými odpady 
- provozování pohřební služby 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 
- silniční motorová doprava 
 
Orgány společnosti a jejich složení: 
 
Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.  
 
Jednatel – Ing. Bohumír Střelec 
 
Dozorčí rada 
předseda Mgr. Štěpán Schenk 
členové Jan Jüttner, PhDr. Marcel Kašík, Ivo Lausch, Pavel Košutek    

 
Základní kapitál: 

Základní kapitál společnosti má hodnotu 103 542 tis. Kč. Jediným společníkem je statutární město 
Přerov.  
 

 
Hospodaření společnosti za rok 2019 
 

výnosy    141 866 tis. Kč 

náklady     135 280 tis. Kč 

hospodářský výsledek 6 586 tis. Kč 
 
Za rok 2019 vytvořila společnost hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 6 586,07 tis. Kč, který dle 
účetních výkazů činil po zdanění 5 465,56 tis. Kč.  

 


