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Úvodní slovo náměstkyně primátora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 

jako každý rok, přibližně v tuto dobu, vám předkládá-
me závěrečný účet a výroční zprávu, kde se dozvíte 
nejen jak naše město hospodařilo, co se v daném roce 
podařilo, ale i o problémech, které museli zastupitelé 
a úředníci řešit. Součástí rozsáhlého materiálu jsou 
podrobné komentáře a přehledné tabulky, které vám 
pomohou získat ucelený přehled nejen o činnosti 
jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, ale 
také o aktivitách a fungování organizací založených 
nebo zřízených městem. 
Rok 2020 zůstane uložen navždy v naší paměti jako 
rok „covidový“. Celý svět zachvátila pandemie nového 
typu koronaviru, která se nevyhnula ani České repub-
lice a více či méně ovlivnila životy každého z nás. 
V důsledku nouzového stavu, který vláda vyhlásila na 
jaře v reakci na první vlnu nákazy, došlo k uzavření 
částí ekonomiky. Cílem bylo omezení kontaktů a zpo-
malení šíření epidemie. Přestože se vláda snažila 
eliminovat negativní dopady na nejvíce postižené 
segmenty hospodářství, a to i např. posunem splatnosti 
některých daní, ovlivnila tato situace plnění rozpočtu 
města, zejména pak v oblasti sdílených daní. Na 

vzniklou situaci bylo třeba reagovat. Z toho důvodu 
byla přijata již v dubnu a následně v červnu opatření 
k dosažení úspor v rozpočtu. Na základě prognózy, 
zpracované odbornou firmou, došlo ke snížení příj-
mové části rozpočtu těchto daní o 50 mil. Kč. 
Upravena byla též výdajová část rozpočtu, kdy po 
projednání s jednotlivými odbory magistrátu, byly 
nalezeny úspory ve výši 15 mil. Kč. Tyto finanční 
prostředky byly převedeny do rezervy rozpočtu města 
a určeny na vykrytí očekávaného propadu daňových 
příjmů, a to s ohledem na aktuální vývoj. Dále byly 
pozastaveny některé akce nad 500 tis. Kč v celkovém 

objemu téměř 70 mil. Kč, které byly či budou v prů-
běhu let 2021–2022 zrealizovány. 
Finanční rizika byla omezena i fixací úrokové sazby 
úvěru. Do rozpočtu města byly zapojeny vyplacené 
dividendy od společností Teplo Přerov, a. s., Technické 
služby města Přerova, s. r. o., Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. a tyto zdroje byly využity především na 
strategické akce nad 500 tis. Kč. Úsporný režim byl 
nařízen i příspěvkovým organizacím a zavedly jej 
všechny obchodní společnosti s majetkovou účastí 
města. 
Následná druhá podzimní vlna pak ještě propad hospo-
dářství prohloubila, přičemž lze přepokládat, že návrat 
ekonomiky zpět bude trvat i několik let. V rozpočtu se 
tato situace projevila zejména nižším plněním daňo-
vých příjmů. Ve skutečnosti město obdrželo na daních 
dle zákona celkem 633,0 mil. Kč, což je v porovnání 
s rokem předcházejícím o 47,4 mil. Kč méně. Ke 
zmírnění dopadu tohoto poklesu obdrželo město 
v srpnu jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 
ze státního rozpočtu v celkové výši 53,6 mil. Kč – 
jednalo se o tzv. kompenzační bonus, který nejenže 
zcela vykryl, ale dokonce převýšil ztrátu na daních.  
Ani pandemie ovšem nemohla zastavit rozpracované 
dlouhodobé akce. Z úspěšně ukončených akcí v roce 
2020 lze vyzdvihnout především 13. etapu regenerace 
panelového sídliště Předmostí (11,5 mil. Kč), která 
kromě odstranění dopravních a jiných nedostatků 

v území řešila i modernizaci veřejného osvětlení, 
vybudování komunitních zahrádek, hřiště pro parkur 
a fitness a obnovu zeleně, dále vybudování nového 
mostu přes Olešnici v ulici Pod Lesem v Žeravicích 
(8,3 mil. Kč), rekonstrukci uličního prostoru v ulici 
U Parku v Lověšicích (5,4 mil. Kč), demolici bývalé 
ubytovny v ulici Velké Novosady (17,3 mil. Kč), 
rekonstrukci střechy zimního stadionu (5,1 mil. Kč), 
rekonstrukci opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka            
(3,1 mil. Kč). Považuji také za vhodné zmínit, že 
v roce 2020 nabylo město do vlastnictví budovu na 
nám. T. G. Masaryka 16, a to s cílem v následujících 
letech provést celkovou rekonstrukci a přestěhovat 
tam část magistrátních úředníků. Současné rozmístění 
odborů magistrátu do několika starých, dnes již nevy-
hovujících budov, navzájem od sebe vzdálených, je   
z hlediska občanů zcela nevhodné. Rekonstrukcí 
objektu a centralizací úřadu dojde nejen ke zjedno-
dušení vyřizování záležitostí občanů k jejich spoko-
jenosti, ale po opravě tzv. Blažkova domu i k oživení 
centra a přilehlých ulic. 
Město Přerov bude i v roce 2021 pokračovat v napl-
ňování svých strategických priorit, které budou uveřej-
něny v dokončeném novém „Strategickém plánu roz-
voje statutárního města Přerova pro období 2021–
2027, a to ve všech oblastech života. 
Závěrem děkuji zaměstnancům i kolegům za spolu-
práci, pochopení a přístup k veřejným financím v takto 
těžké době. 
 

                                  Ing. Hana Mazochová 


