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Úvodní slovo náměstkyně primátora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 

předložení závěrečného účtu a výroční zprávy je 
každoročně příležitostí k zamyšlení nad hospodaře-
ním města v uplynulém roce. 
Celá ekonomika byla, stejně jako v roce předchozím, 
ovlivněna opatřeními souvisejícími s pandemií nemo-
ci Covid-19, která ztěžovala i práci zaměstnanců 
magistrátu.  Přes veškeré komplikace můžeme hodno-
tit rok 2021 z hlediska příjmové části rozpočtu jako 
velmi úspěšný. Celkově byly příjmy plněny na 
111,2 % upraveného rozpočtu. V oblasti výdajů byla 
situace poněkud odlišná, tyto byly čerpány pouze na 
50,8 % upraveného rozpočtu. Příčin lze uvést několik, 
k těm základním je však třeba přiřadit přípravu 
a rozpracování dalších větších akcí, na které jsou již 
nyní v rozpočtu vyčleněny potřebné zdroje. Rozpoč-
tové hospodaření statutárního města Přerova za rok 
2021 skončilo přebytkem ve výši 261,1 mil. Kč. 
Podrobné přehledy, komentáře a tabulky obsahují 
detailní informace o skladbě příjmů a výdajů, měst-
ských fondech, investicích, transferech, fungování 
organizací založených nebo zřízených městem, ale 
např. i o zadluženosti města. 
Ani pandemie ovšem nezastavila činnosti a investiční 
aktivity realizované ve prospěch občanů našeho měs-
ta. Mimo běžných činností jako jsou například úklid 
města, odvoz odpadu, péče o zeleň, opravy a údržba 
majetku se v roce 2021 podařilo úspěšně dokončit 
akci Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Tráv-
ník 27 (26,1 mil. Kč), v rámci níž došlo k výstavbě      
2 nových místností pro slaboproudé rozvaděče a re-
konstrukci silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace 
včetně osvětlení. Z dalších větších akcí lze zmínit 
Blažkův dům – inovační centrum, jejíž čerpání v roce 
2021 činilo 14,1 mil. Kč. Cílem projektu je využít 
stávající objekt jako zázemí pro podporu podnikání. 

Realizace akce je rozdělena do 3 etap s termínem 
dokončení v roce 2023. Finanční prostředky akce 
Modernizace systému sběru odpadů v Přerově (EKO-
KOM) ve výši 11,3 mil. Kč, byly čerpány na pořízení 
velkokapacitních odpadových nádob. Modernizace 
bude pokračovat další etapou v roce 2022. Již dokon-
čenou akcí jsou Energetické úspory objektu Jižní 
čtvrť III/1-3 (10,1 mil. Kč). Město rovněž pokračuje 
v přípravách na celkovou rekonstrukci budovy na 
nám. T. G. Masaryka 16, kterou v roce 2020 nabylo 
do vlastnictví a která má v budoucnu sloužit jako 
jedna z budov magistrátu. V roce 2021 byly zahájeny 
projekční práce. V souvislosti s předmětnou akcí byla 
do rozpočtu zapojena i část úvěru přijatého Českoslo-
venské obchodní banky, a. s., který ovšem doposud 
není čerpán. 
Pro mnoho Přerovanů je důležité, že jako každým 
rokem, tak i v roce 2021 vyhlásilo město dotační 
programy a podpořilo tak subjekty působící v oblasti 
kultury částkou 1,6 mil. Kč, v oblasti sportu a volné-
ho času 15,2 mil. Kč, ve sféře sociálních služeb 
a zdravotnictví 4,1 mil. Kč. Zanedbatelné nebyly ani 
dotace na podporu zachování a obnovy kulturních 
památek 0,2 mil. Kč a na ekologickou výchovu 
a osvětu 0,8 mil. Kč. Další podpory byly poskytnuty 
mimo vyhlášené dotační programy. 
Rok 2021 rozhodně nebyl rokem snadným, proto mi 
dovolte na závěr poděkovat jak zaměstnancům magis-
trátu, tak kolegům z vedení města, členům Rady 
i Zastupitelstva za jejich příkladnou spolupráci. 
 
 

                                  Ing. Hana Mazochová 


